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 יירעקורד '!רעלדא רעדענעק , ןיא טקורדעג יב



 סנפַאה יד ןדנוצעג ןּבָאה רימ
 ,טכיל טימ ,ןעלקַאפ טימ
 -- -- םייוו רעד ןוא ,טייוו רעד ןיא סיורַא ןקוק ןוא

 טכַאנ ןרעסַאװ ןוא ןליימ יד ןופ םוק ָא
 ,טכיל טימ ,ןפיש טימ ,סהבית טימ
 .גערּב םענערָאלרַאפ רעזנוא וצ

 ןמרַאװ ןוא ןעייטש רימ
 ,עטלַא טימ ,רעדניק טימ
 ,ןלַאש עקיריורט ןיא עטליהרַאפ
 .טלעק ןיא ,שואי ןיא

 ןטרַאו ןוא ןעייטש רימ
 ,ןפַאה ןטסטנלע םייּב ,ןטצעל םייּב
 .טלעוו רעד ןופ דמַאז גערּב ןטיוט םייּב





 .| ךוּב

 טכַאנרַאפ ןטכענ





 דיל ןיימ ןוא ךיא

 ,דימ טנלע ןופ ןלַאפעג ןיּב ךיא
 ןּביוהעגפיוא טשינ ךימ טָאה רענייק ןוא
 דיל סָאד לרעלטעּב סָאד ןעמוקעג זיא

 ןּביױלג ןוא טכיל טימ טּבלַאזעג ךימ ןוא

 טנעה עניימ ךיא לָאז ןעמעוו וצ

 ?ןּביוהרעד טעּבעג ןיא ןוא קנַאד ןיא
 טנעוו עטוג ,עָארג ריפ יד וצ
 ןּבױט עָארג -- עדייּב ןּבעל רימ ואוו

 טגנערּב ןעמ ןעמעוונופ ןוא ןענַאװ ןופ
 ---ןרענרעד וצ ךיז טיורּב לקערּב סָאד
 טקנעשעג זנוא טָאה טלעוו יד יּבַא
 .ןרערט יד סיוא זנוא טשוק סָאװ ןוז ַא

 ,טנייש רעטסנעפ ןיא גָאט ַא'רַאס
 ,טלגילפעגפיוא ןרעװו טנעװ יד ןוא
 -- ,טניירפ ןיימ ,דיל ןיימ ,לרעלטעּב ןיימ

 ,טלגיּפש ןוא רימ ןיא ךיז טלגיּפש סע

 טור סע טייקכיילּב ענייש ַא'רַאס
 .ןעמערּב ענייד ףיוא ,טכיזעג ןייד ףיוא
 ,טוג ריד זיאס ןעוו וליפא ,לגניא וד

 ןעמעש טייקסטוג רעד טימ ךיז וטסוט

 ,טלעו עטסָארּפ ַאז-ַאס ? ןעמעוװרַאפ
 ןעמענוצרעּביא ךיז יז טָאה סָאװ
 דלעה ןשלגניא ןוא לגניא ַאזַא רַאפ
 .ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטינ ?וד יוװ

 טנעוו ריפ יד ןופ גייטש ןיא טסציז וד
 :ןדייר רימ ןוא ריד טימ ךיא ןוא
 טנעקרעד טלעװ רעד ןופ ןייב סָאד ּבָאהכ

 .ןדייז ןעמורפ ןיימ ןופ לעווש רעד ףיוא



 טדערַאפ ןוא טדערַאפ ךיז טָאה רע
 ןסעגרַאפ דימת ןוא דייר סטָאג טימ
 טעּב ןבעל דרע רעד ףיוא גיל ךיא זַא
 ףסע טינ ןוא דייל ןשרעדניק ןופ דימ

 זיוה ןייז ןופ ריקלַא ןדנילּב םניא
 .ןזָאלעגנײרַא ןפָאלש זנוא רע טָאה
 זייב ןוא סטכעלש סָאד טָאה טציא זיּב)
 (ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג זנוא רַאפ ריט ןייז

 טרָא ןַא טקיליװַאּב םיוק ףוס םוצ
 .םימותי יירד יד ןוא ןעמַאמ רעד רַאפ
 ,דרָאּב ןייז טרעּבליזעג טָאה טלַאק ןוא סייוו
 .ןעמױש-רעסַאװ עקידרעטניוו סָאד יװ

 טקורעגכרוד גנע ןוא לָאמש ךיז בָאה
 .ןפָאלטנַא ריקלַא ןיא ןוא ךיק רעד ךרוד
 טקורַאפ רעטסניפ רעד ןיא ךיז ּבָאה ןוא
 .עפַאס רעטלַא רעד ףיוא לקניוו ןיא



 .,.ארומ טינ טָאה

 ,ךַאלגניא עשידיא ,ארומ טשינ טָאה
 ,ךיוא -- ךַאלדיימ עשידיא ןוא
 ,תולכ ,םינתח ןסקַאװסיױוא טצװ ריא
 ,ךייא זיּב רעדניק עשידיא עלא יו

 ןּבעל ןופ רעש םעד ןצנַאט טעװ ריא
 ,טייג סע יװ ,ןיהַא ןוא רעהַא
 ,ללרעצלעז ַא ןוא טיורּב ַא שיט ןפיוא
 ,דיירפ לרעטיצ ַא -- ןצרַאה ןיא ןוא

 ןענייש טוט עלַא רַאפ יו ךייא רַאפ
 ירא רעטסנעפ יד ןיא ןוז יד
 לענייו סָאד תורושּב עזייּב ןיא ןוא
 ןיּפ יד םינּפ ןופ רעטנורַא טנייוו

 ןגיּב ךיז םורפ ןעוט סעמַאמ עלַא
 ,דימ רעיורט ןקידתועינצ רעטנוא
 לקנוט ןטערט סעטַאט עלַא
 ,טירט עטגרָאזרַאפ ,ערעווש טימ

 ,סעמַאמ ,סעטַאט ערעייט ,עטוג
 ךייא זיא ליואוו יוו ןוא טוג יוװ
 ןדניזעג טימ ּבוטש ַא ןטיה וצ
 ,ךיילּב טפַאשּביל ןופ ןרעוו ןוא

 תוגאד ערעטיּב ,עכַאלרע ןופ ןוא

 ,דרע'רד וצ ןקַאנ םעד ןגייּב

 ,הליפת ענייש רעייא טָאה טָאג
 ,טרעהעג ןגייוש שרעדניק רעייא

 טע'נָא ךייא רֶע טמענ רעדניק יו
 ,טנעה ערַאד ,עניד יד רַאפ
 ךילעמַאּפ סיױרַא ךייא טריפ ןוא
 ,טנעו עגנע יד ןוא לעווש רעד ןופ



 ,ריא טייג ךייא טריפ רע ןיהואוו ןוא
 .טייג ריא ןיהואוו ליואוו טסייוו ןוא
 קיטכיל לסיּבַא ןענייז רעדלעפ יד
 ,טױלּפ ַא ףיוא ּפָא ךיז טור ןוז יד ןוא

 לגיופ רעניילק ַַא יװױזַא
 .סיפ ענעדלָאג עניד יד ףיוא
 עטצעל יד עגר עקיטכיל יד
 ,סיז-קירעיורט טייקיּבייא יו זיא

 רעטַאלפ ריא ןופ ָאכע רענעדלָאג רעד

 ,טיוו רעפיט רעד ןיא ןעגנעה טּביילּב
 ,טעמַאס ןיא ןעלקנוטרַאפ רעדלעפ יד

 ,דייז רעטרעטיצרַאפ --- ןעלמיה יד
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 קחצי בקעיל ריש רומזמ

 ,טינ דלעפ ןייק ּבָאהכ ,טינ דלַאװ ןייק ּבָאהכ
 ?טרָאפ ךיא ּבָאה עשז-סָאװ
 ,לקניוו לקנוט ןוא גנע ןַא ּבָאהכ

 ,טרָאװ קיּביולג ,ךַאלרע ןַא ןוא

 ,רעטָאפ רעטוג ןיימ ,טָאג ןיימ ,טרָאװ
 ,דלָאג ןופ עלעדוּב ןיימ ,טרָאװ
 טקיליװַאּב דניצַא זיּב רימ טָאהס

 ,טלָאװעג ּבָאהכ ליפיוו ךָאנ רעמ

 ,סקיטכיל ַא דיל ַא טלָאװעג ּבָאהכ
 .ייוצ ןבעגעג רימ סע טָאה
 .רעמוז רעד יו ןדלָאג זיא סנייא
 ,ייגש יוװ יוזא רָאלק --- עטייווצס

 ---רעּבליזרעטניוו ןוא דלָאגרעמוז
 ,טלעוו ןיימ טור עדייּב ןשיווצ

 ש'רעדניק ַא לרבק ַא ןוא
 ,דלעפ ןופ גערּב םייּב טגיוורַאפ טגיל

 ןגיוּבעג ּפָאק םעד טינק סע רעוו

 ,טעּבעג ַא ןיא לעווש סטָאג רַאפ
 ןעלקניוו ריפ עקידייל רַאפ -- רעװ
 .טעּפש רעקיטכַאנ רעד ןיא זָאלּפָאלש

 חּבזמ"ןיילק ןיימ רַאפ ּבָאה ךיא

 .טנעה עמוטש יד טײרּפשעגסיױא

 ,רעיורט ןוא טיונ ןוא טוט ךרוד ןוא
 ,טנעקרעד טיײקטנעָאנ ןייד ,טָאג
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 תובָא סקנַּפ

 ,תובא עמירַא עניימ ןופ דנַאל ,עניירקוא
 ס'יברעמ לתוכ ,ס'הירומ רה עקניניילק
 ,ס'הלּפכמ-הרעמ ,ךַאלהבצמ-ןיילק

 ןּברַאטש שינ ןליוו סָאװ ןעגנונָאמרעד עקילייה

 ,עלישטַאפ רעשיקרעט רעד טימ לחר עּבָאּב יד

 סקנּפ ןצנַאג ַא טנָאקעג קינייװסיואנופ טָאה

 סעקנימ השמ רעטעפ ןזיּב ח"ת תרזג ןופ

 ןּברק רעטצעל רעד עקווָאטיּפיש ןיא

 ,ךַאלטיײש עמורפ יד טימ סעמומ עלעדייא יד ןוא

 ,ךַאלטײלק עמירָא יד ןופ ןלעװש יד ייּב עלַא

 ,ס'הנח ןוא ס'הָאל ,ס'הקבר ,ס'הרש

 ,סינַאמ רעטעפ רעד ,עלעדיא עניילק סָאד ןוא

 קינייװנסיואנופ ס''ש ץנַאג טנָאקעג טָאה סָאװ

 ;גינעק רע זיא םיליהת ןטימ זא ,ט'הנעטעג ןוא

 ,גרעּב רעּביא ןטרָאד טרעטעלק רע

 ,ןלָאט עפיט יד ןיא טרעדינ

 ןלָאמש ַא געוו ַא ףיוא תודדובתה ןיא טייגרַאפ

 ,ןטרָאד םייח םימ ראּב םעד ,לַאװק ַא טנגענַאּב

 ןטכַארט ןיא ךיז טליטשרַאפ ןוא טנעה יד ךיז טשַאװ

 ,למיה ןרָאלק ןרעטנוא ,ןייטש ןּבעל ןוא

 .למירד ןטשטנעּבעג ַא ֹוניבָא בקעי יװ רע טּפַאכ
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 עמַאמ יד

 ןשטנעמ עדימ טימ ּבוטש ַא
 .טנעו עדימ טימ ּבוטש ַא
 ,ץלַא ןופ רעדימ ,דימ ןוא

 .טנעה עניד סעמַאמ רעד

 ,ן'העש טימ טכַאנ יד גונעג טשינ
 .ףָאלש רערעגָאמ רעד גונעג טשינ
 ךַאלקעד-ןגיוא עּבירט יד
 .ףיוא ךיז ןגיוא יד ןופ םיוק ןּבױה

 חמ רעקידנעקנַאצ רעד ןוא
 ,ירפרעדניא ּבוטש יד םיוק טנעקרעד
 למירד רעלעג רעקידמַאז רעד
 .ינק-ןכָאנק יד ןיא טרעװַאשז

 לקניוו ןעמוטש ןיא טעּב סָאד ןוא
 : טעּבעג םוטש ַא טימ טעּב
 ןעור ןהעש רָאֹּפ ַא ךָאנ םוק

 ,טעּפש ןרעוו טינ יווייס ןָאקס

 ? ןפָאלשרַאפ ָאד וטסעוװ סָאװ ןוא
 ,רימ טימ ףָאלשרַאפ ,ףָאלשרַאפ
 ,ןעמוק טשינ יווייס טעװ רענייק
 .ריט ןיא ןרירנָא טשינ טעװ רענייק

 טנגעג םנופ ןַאמירָא רעד ןוא
 ,לָאמ ןטייווצ ַא ןעמוק טעוװ

 הבדנ רענרעּפוק רעד רַאפ ןגייּב ךיז
 ,לוק קידרעװַאשז ַא טימ ןעקנַאד ןוא
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 טנעמנַארפ ַא

 -- .ןעלכיורטש ןוא ךיז ןסעגרַאפ רימ ןעוו

 קרַאמ םנופ למוט ןכרוד וליפַא

 ,ןעלכיימש טומטוג ןייד רימ ןעעזרעד

 ,גרַאּב-ַא-ּפָארַא רעסַאװ ךַאלרינש יו

 ,ןעמורּב ,ןרעטסילפ ןייד רימ ןרעהרעד

 געוו ןעמורק ןופ םוא-ךיז-ןרעק ןוא

 ,םענורּב ןייד ןופ קיטשרוד ןעקנירט וצ

 .גערּב ןליטש ןייד ייּב ןעור ןוא

 ,ןעמָארטש אמט יד ןופ לּבריװ ןוא

 ,טניוו ןוא טסיוװ ןופ געיעג ןיא ןוא

 ןעמָאנ ןייד ןופ טייקנייש יד ףיוא טייג

 .דניז ןוא דנילּב ןופ ּפָא זנוא טיה ןוא

 ןגיא יד טצייר הוואת עטסנעלק יד

 ןימ ןעד רימ ןענייז סָאװ ,רימ ןוא

 ןגיוא עטדנעלּברַאפ טימ רעדניק יו

 ,ןייש ןוא סיורג טימ טרַאנ סָאװ ץלַא וצ

 ןטש ןופ ליּפשנּברַאפ םעד וצ ןוא

 .טירט רעזנוא רעטנוא ץענ ןייז טײרּפש סָאװ

 ,ןטָארעגמוא ןוא ןיילק ןענייז רימ

 .טינ תילכת ןייק וצ ןעמוק ןוא
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 טלעווניילק

 ,ברעמ ,חרזמ -- ןגערּב ייווצ רָאנ
 .ףױרַא ,ּפָארא ןוז יד טייג
 למיוּב סָאד ,טנוה רעד ךיז טמירַאװ
 ,ףיוה ןיימ ןופ לטױלּפ םעד ייּב

 ,ןרעו רעליק טמענ ןוז יד זַא
 ,ןָא,טמוק טסּברעה רעטיור רעד ןוא
 למיוּב ןופ ּפָארַא טניו רעד טסייר
 .ןָאפ עטיירּב עטרעטעלּבוצ ןייז

 ,רעטסנעפ םייּב ,ןײלַא ּבוטש ןיא ,ךיא
 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז סיורא קוק
 ,סנקלָאװ יד ןיא ,ברעמ ןיא טרָאד
 .טלעק ןוא ןייא ןופ עינשזוק יד טייטש

 ןטניו ענעלָאטש יד ךיז ןטיירג

 .טסערפ עקידרעּפוק יד ןוא
 -- ןדָאל ןוא ריט ףיוא -- םיוּב ןיימ ףיוא
 .טסענ רעָארג רעד טּפַאלקעגוצ

 ןעמואוושעגסיורא -- גָאט רעד ןיילק
 ,ךייט ןפיוא לפיש ַא יװ
 טנװָא םנופ ןגערּב יד ןוא
 ,ךיילג סנטייוונופ ךיז ןעעז
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 תובָא תוכז

 ןגָארטרעּביא טייקטמעשרַאפ רָאנ
 .םעד טימ ןרעוו טקרַאטשעג ןוא
 ןגָארט םערָא ןיימ ףיוא שרעדניק
 -- םש ןטכעלש ,ןטמעשרַאפ ןיימ

 ,ןשטנעמ וצ טשינ לזמ ןייק טָאה
 .סַאג ןיימ ןופ ןשטנעמ יד-טָא
 ,ןשטנעּב ייז רעה ,ןטלעש ייז רעה
 .סעכ ןיא לייו ַא ףיוא רָאנ רעוו

 ,עדייּב ןזומ רימ סָאװ רָאנ טכעלש
 .ייז טימ ןייז ,רעניימ ןעמָאנ
 ,ןדייז ןיימ ןופ ןכייצ ַא ּבָאהכ
 ינּפ ענשזַאװ יד םיא ךיא זייוו

 ,רעניילק א תוכז ַא ייּב"זנוא-טייטש
 ןײרַא ואוו ךָאנ זנוא ןעמ טזָאל
 רענייּב עדימ יד ןעמירַאװנָא
 .ןייז ןשטנעמ טימ העש ַא ןוא

 ,ןגיוא עטסיירד ָאד ןּבָאה עלַא
 .ליומ ןפיוא --- רעטרעוו עיירפ

 ,סנגיוּב ענעגיוצעגנָא יו --- טנעה

 !!לייפ רעייז טשינ טכיירגרעד ואוו

 -- ,םוקמ ןיא ָאד םיחרוא ייווצ ,רימ

 טיורּב לקיטש ןטסדנימ ןרַָאפ

 ןקָארשרעד ןייא ךיז רימ ןגייּב

 ,טיוט זיּב ענערָאלרַאפ ןוא
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 יינ

 ןכָאװ עדנילּב ןופ ךָאי רעד
 ,רעדירּב ,ןרעו רעגנירג טעוו
 ןייטשפיוא ןּבעל םעיינ ןיא
 .רעדיל עטלַא יד גנוי ןלעװו

 ,לסקַא ערעייז ףיוא ןלעװ ייז
 ןעגנַאזנרָאק ךַאלטניּב יו

 טייקנייש יד ןעגנערּבקירוצ
 .ןעגנַאגעגקעוװא זיא סָאװ

 ךוטסַאּפ רעד טריפס יוויוזא
 ןרעש וצ ףָאש יד יינש-ףוס
 ןטייצ יד טלפעו יד ךיוא טריפ

 ןףרעו וצ גנוי ןוא טיײנַאּב
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 המיא

 ,ועליּפש-רעדיל ,עניימ רעדירּב ָא
 ,טלעו רעסיורג רעד ןופ רעיוט םייּב
 רעליטש ןליּפש ָאד ריא טגעלפ לָאמַא
 ,דלעפ ןיא טכַאנרַאפ ןלירגיזָארג יוװ

 ןעלדיפ ערעייא סָאװ טוג רשפא זיאס
 טנַאּפשעגניא סענורטס עטרַאה ןיא
 ןעלדיר ענעלָאטש יו רעווש ןּבָארג סָאװ
 ,דמַאז סָאד דרע רעקידרעטניוו ןופ

 סעדורג עיור יד ּפמעט ןלַאפ סע
 ,ןייטש ןוא טסָארּפ ןרעווש רעקיטש טימ
 ס'הדועס עטירד ריא טליּפש םעדכָאנ ןוא
 ןיילק ןרעו רעטימעג יד ןעוו

 רעדיוו גנוּבעגרַאפ ךיז ןטעּב ןוא
 .דניז עטקידניזעגכרוד ןּביז ךָאנ
 -- רודיס רעלעג ,רעטלַא רעד טלַאפעצס
 ,טניוו ןפיוא רעטעלּב עטקיטולּברַאפ

 ,למיה רעמורק רעד טמוטש ענרומכ רָאנ
 ,ךיוּב םענעלָאװשעגנָא ןייז טגייּב ןוא
 למיש ןליופ טימ טפול יד טקעמשס ןוא
 ,ךייט ןטיוט ,ןלעג ַא ןופ יו

 תואיבנ רַאפ רעדירּב ריא טגָאז סָאװ

 ! טציא ? ןגרָאמרעּביא ? ןגרָאמ ףיוא

 סעירק-ןקלָאװ עטקיטכעדרַאפ יד ךרוד

 .טצילּב לגנעלש רעקידמלצ ַא

 -- .ןסַאג יד רעּביא רעטסנעפ ןכרוד קוקכ

 .טרעווש המיא עקידנעָארד ַא

 ןסַאּפ עצרַאװש עגנַאל -- ןסַאג יד

 .דרע רעד רעּביא םימלצ עדנילּב יוװ
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 טסיוו

 טָאה ןטייקילייה עלַא ,יוא

 ,טכעוושרַאפ טנַאה אמט יד
 טכיל עסייוו ןטרָאד ךָאנ טדניצ ןעמ
 .טכענ-קנעדנָא עליטש ןיא

 ךָאנ ךיז טקוּב ןעמ ,ךָאנ טמיליהת ןעמ

 ,גנַאזעגּבױל ןעמורפ ןיא

 'ָאמנייא טכעוישרַאפ טרעוו סָאװ סָאד רָאנ
 ,גנַאל רעייז אמט זיא

 ,טייקילייה יד ןזיילסיוא וצ

 ,טרָאװ סָאד ןּביוהפיוא וצ
 ,העש ענייר יד ָאטשינ ךָאנ זיא
 ,טרָאװ ענייר סָאד ָאטשינ

 ,םיהַא רימ טימ ,עלעגניא ,םוק
 .טנעו עָארג ריפ יד ןיא
 ,םיוּבנרָאד רעקילייה רעד ,םיוּב רעד
 ,טנערּבעגסיוא ןיוש ךיוא טָאה

 םיא ןופ טשינ ןײשּפָא ןייק טלַאפס ןוא
 ,טסיוו-רּבדמ ןיא םורא
 דלעפ ןקידמַאז ןיא טכוז ךוטסַאּפ ַא
 ,טסיזמוא -- לַאװקרעסַאװ םעד
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 טנווָא

 ,רעטוג וד טכַאנרַאפ ,טכַאנרַאפ
 ,שיט ןטיירגעג ַא טסָאה וד
 ,רעטוּפ ןוא טיורּב ,רעסַאוװ
 ,סיפ עדימ יד רַאפ ורּפָא

 ,ןעלקנוט ןעלמיה יד ריט ןרַאפ
 .טכידעג טרעוו ּבוטש םייּב םיוּב רעד
 ןעלקניו עקיּבוטש ,עניילק יד ןיא
 ,טכיל ךַאלמייה ןָא ךיז-טדניצ

 ,עגנירג ןייק טשינ -- ןטייצ יד
 היא סע יװ טּבעל ,טּבעלמ רָאנ
 ,ךַאלגניא עליואוו ךָאנ ןסקַאװ
 .סיפ עקנַאלש ףיוא --- ךַאלדיימ

 רעדניצַא ךיוא ךָאנ טגניז ןעמ
 ,געט עכיוה יד ןיא לָאמַא יו
 רעדנואוו עזייב ליפיוזא רעדייא
 .גערּב רעזנוא ןלַאפַאּב ןענייז

 רעדיוו ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןלָאז יאוולה
 ,געט ענעדלָאג ענעי זנוא וצ
 רעדיל עקיטכיל ןדניצנָא ןוא
 ,גערב ןטלקנוטרַאפ רעזנוא ףיוא
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 םיוּב ןוא םייה

 דמערפ עטייו יד טָאה תורצוא

 ,דמעה ַא ,לעווש ַא -- םייה יד ןוא

 -- דיל טושּפ ַא ,דיל ַא ןוא
 .טימ תורוד עלַא טימ טייג

 :דוס ןסיורג םעד סייוו סע רעוו
 ,טָארט רעליטש ַא ,דייר עליטש
 ---טרָאװ ןייז ןיא ןגייווש ןדלָאג
 ,דרָאּב עסייוו ַא טּבעלרעד רעד

 ּפָאק ןוא דרָאּב עקידרעּבליז

 ּפָארַא ןעייג טירט ייּב טירט
 געט עטעּפש עטורַאּב יד
 .געו םעד םיא ןטײלַאּב ןוא

 הוד רעשירעדניק, טשינ גערפ
 ?ואוו ןוא ןעוו : ןטלַא ַאזַא

 טרַא םעניילק םעד-טָא ףיוא ,ָאד
 ,טרָאלקעגסיױא ךיז גָאט ןייז טָאה

 דייל יד ךיז טרעטיילעגסיוא
 טױרּבמירָא םייב ,שיט םעד ייּב
 ,טרָאװ ןעמורפ םייב ,ךוּב םייּב ןוא
 ,טרָאלקעגסיױא ךיז גָאט ןייז טָאװ

 ? טייו רעד ןיא תורצוא יד ןוא
 דייז סָאד רָאג ,טעמַאס םעד רָאג
 טניּפש ןוא טּבעװ טייקדמערפ יד סָאװ

 .טניו םענעעזעגמוא םעד רַאפ
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 ,טױרּבמירָא ןוא דיילק-טנווייל
 ,טייּב ןּבלעזמעד ןופ ןעמוק
 טערּב סָאד םיוּב ןּבלעז ןופ ןוא

 ,טעּב ןטצעל ,ןלָאמש ןרַאפ

 ,ור תובחר ליפיוזא ,ךַא
 וק עקיצנייא ןַא טיױלּפ ַא ייּב
 ,דרעפ קיצנייא ןַא רעיוט ַא ייּב
 ,דרע תובחר ליפיוזא ,ךַא

 ,םיוּב זיא םייה ןוא םייה זיא דרע
 םיױשרעסַאװ רערָאלק רעד ןוא

 , לימ רעד ןופ רעדער יד ףיוא
 .ליטש זיא סע ןוא טשיור ןוא טשיורס

22 



 טכילטלַא

 ןּבילּבעג םיײהטלַא ןיא ןענייז ןכַאז עטוג ליפיוו
 . טנָאקעג טשינ יז ןעמ טָאה ןעמענטימ ןוא
 ןּבירשעג ייז וצ םינוגינ עטסליטש יד ּבָאהכ
 ,טנָאנ טימ טרָאװ ךַאלטיא ךָאנ זיא קיטייװ זיּב

 ,ןטרָאד טייקטייוו רעד ןיא עלַא ןענייז ייז רָאנ
 ,סיוא ןזייוכעלסיב רשפא ךיוא ןיוש ןעקנַאצ ןוא
 ןטרָאג ןיא ןוזרוקוק ןציּפש יד ךיז ןשעל לעג
 -- סױרַא רעטסנעפ ןקיטעמוא ןכרוד קוק ךיא

 ןשיוק יד טימ םייהַא ןיוש ןעייג סעקרעמערק

 ,טליּפש ןטפולרעדניא טײקידלָאג עכַאלטלַאק ַא
 ןסיורד רעקיכָאװ רעד ,למוט רעקיכָאװ רעד

 ,טליטשעגנייא ןוא רעליטש ןוא רעּביל טרעוו

 ,לּביטש ןטייוו ַא ןיא ףיוא טכיול תבש רעד
 ,טָאג ןופ טכיל קידנטסיירט קיריורט  ַאזַא

 ןסייוו רעטיול ןיא רעצימע ךיז טעװ דלַאּב : ךיז טכַאד
 .טָאטש ןופ ןסַאג יד רעּבירַא ןזייוװַאּב

 ןדניצ ךיז ןלעװ רעּביטש יד ןיא רעטסנעפ עלַא ןוא
 .טלשו יד ןשטנעב ןוא טכיל עקילייה טימ
 ןדניזעג עמורפ ענייד ןעור רעּביטש עלַא ןיא
 ,טלעצעגלמיה ןיא רעטָאפ רעטרעּפכַאעג
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 רקוב ברע

 ,ןטייוונופ ןייז טשינ ןעמ ןָאק טָאג טימ
 ,טנָאנ רָאג ,טנָאנ ,טנָאנ רָאג
 ,לעווש ןייז ףיוא ןקיטכענ טספרַאד
 דייר עטסָארּפ םיא טימ ןדער טספרַאד
 ;טיײיקנלַאפעג ןופ םינּפ סָאד ןּביוהפיוא ןוא

 ןעמומ עניימ עלַא טימ ייסיווייס ךימ טסנָאק וד
 .ןעמוטש ןיימ ןושל ןיימ ,ןעמורק ןיימ קנַאדעג ןיימ
 ,לסיּבַא טעּפש ןיוש ךיוא זיא ןרעלעפ עניימ ןטכירַאפ ןוא

 ןסירעגּפָא ָאד ןעמעלַא ןופ ןיּבכ יו ױזַא רָאנ
 ,םענייק וצ ןדניּבוצ טשינ ןיוש ךיז ןָאק ןוא
 רענייד ייּב לעוװש רעד ייּב ןציז ךימ זָאל ָאט
 ,רענייטש ענעטָארטעגסױא עטלַא יד ףיוא
 ,םינקז עסייוו לָאמא ןעמוק ןגעלפס ואוו
 ,רענייק טשינ טמוק רעטציא ןוא

 ,םינונחת טימ ךַאלּברעק ןייק רעמ טשינ טגנערּב ןעמ

 טנעה ערַאד יד רעמ טשינ טשַאװו רעלטעּב ןייק
 .םינורּב סבוט םש לעּב ןופ גערּבלױמ םייּב
 ןּבילּבעג טשינ ןיוש זיא רענייק ,ריד גָאז ךיא יװ טָא
 ןּבירשעגוצ קיטכיל סעּפע ןּבָאה סָאװ יד ןופ
 .ןוגינ ַא ,גנַאלק ַא --- טרָאװ קילייה ןייד וצ
 ,רעקיצנייא ןַא ָאד ןיּב ךיא ןוא
 ,ריד וצ רעטציא םוק ךיא ּביוא ןוא
 ןטעּבוצסיױא סעּפע ךָאנ טשינ זיא
 ןגערפ הצע עטסָארּפ ַא רָאנ
 ,רעטָאפ ,רעיוא ןכַאלרעטָאפ ןייד רימ וצ וצ-גיינ
 :רעיורט ןטסקיטנװָא ןטקירדעג ןיימ ןיא
 ןגעו רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט עֶלַא ןופ
 ,םלוע םעדיטָא ןופ סיוא-ןֹוא-ןיה -ןריפ סָאװ

 -- ,לגעטש ַא ,עלעקשעטס ַא רָאנ ןענופעג ךיא ּבָאה

 ,לבלוש ןטלַא ןיא קרַאמ ןטלַא ןופ

 . םלוע תיּב ןטלַא םוצ לכעלוש ןטלא ןופ

 טנגעגַאּב לגעווציירק ןקיזָאד ןפיוא ןוא
 :ןשטנעמ ַא ןעוו-טינ-ןעוו
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 ,ןגרָאמטוג ַא
 ,טנווָאנטוג ַא
 ,טשינרָאג רעמ ןוא

 ,טינ רָאט ןעמ זַא ,רעטָאפ-עטַאט ,סע סייווכ ןוא
 ,טלעו רעד ןופ ןרעטייוורעד יוזא טשינ ךיז רָאט ןעמ
 ,טלעוו יד ,רימ יז טלעפ ןטייז עלַא ןופ
 .טלעוו יד ,רימ יז טלעפ ןטייוו עלַא ןופ

 ןּבילקעגניירא ץנַאג טינ ריא ןיא ךָאנ ךיז ּבָאה ךיא
 ןּבירטעגסיורא ריא ןופ ךיז -- ןוא
 ,למוט ריא רָאנ ךיא םענרַאפ טייז ַא ןופ

 ,למוט רעסיורג רעד ךָאד רע ליוו סעּפע
 ןדירָאי ןופ למוט רערעווש רעד
 ,ךיז רע טגָאי ץעגרע ןוא ךיז רע טסייר ץעגרע
 ,תוגאד ענייז ןופ ןעלמוטסיורא ךיז רעכיג ליוו
 .רעגנוה ןוא טיורּב ןגרָאז ןופ ןפיולסיורא

 ןּבױלג טימ ןוא טפַאשּביל טימ ןייא ךימ ןַאּפש ָא
 ןעמָאל םעד ןכלמ טימ
 ,ןּבױט םעד ןדוד טימ
 ,רַאנ סומע טימ
 הטוש המלש טימ
 רעטיור רעד עליײשטַאפ רעד טימ ןסקרַאמ טימ
 .עטָאּפַאק רעד רעטניהנופ טקעטשרַאפ
 ,עטָאלּב טימ לוויטש ,קעשַאד רענעכָארּבוצ ַא
 ,תומוערת טימ ןגיוא ןוא ןרָאצ טימ דייר
 ,תומא אל ,תומא אל ,תומא אל

 ,עטעּפָאל ןוא ערעשטָאק טימ ןעניד ךיד ליוװ ךיא

 ,םילכ עטסָארּפ טימ ןעניד ךיד ליוו ךיא
 ,ןשינעלעטשרַאפ עקידפושיכ יד רימ ןופ וצ םענ
 .םלצ-םליא ןופ ,ןגד-ןגמ ןופ ןטייקילייה
 ,ןלָאּבמיס ערעייז ןעגנוזעגּפָא ּבָאה
 ןלָאמש ַא עלעגעטש ַא ףיוא טָאה ןיילַא ךימ ןוא
 ,םערָא ןרעטנוא טריפעג טײקמַאזנייא עשיצירּפ יד
 .תומיענ ןיירַא ליומ ןיא רימ טעשטּפעשעג
 .טרָאטעג סע ךיא ּבָאה יװ ןוא
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 ןעילָאכסיױא ךיד יוזא טגָאמעג סע ךיא ּבָאה יוװ

 ,טרָאװ ,רעיורט ןטסלדייא ןיא ןעלכייקסיוא ךיד יוזא

 ,ּפָאק ןפיוא ןעניורקפיורא לרתכ קילייה א
 ,פָאק ןפיוא ןעגנעהפיורַא עלע'די קילײה ַא
 טרַאגעג קיטכעמ ױזַא ךיא ּבָאה ןרַאג ןעוו
 ,ןרעטש ןייד רעּביא עקּפַאש עָארג ַא ןקורּפָארַא
 .רעניימ ןסחי :קעשַאד ןרעּביא ריד ןעיירש ןוא

 טכַאנרַאפ רעטסיו רעקידנליופ ,רעשירעלטעּב זיא טציא

 !טסרעה וד ,טלעו רעד רעביא
 .םערוטש ברע זיא סע ןוא
 !םערוטש רעד ,רע טעװעטַאשט ןטױלּפ רעטניה
 ,םירבק .,רענייטש עקידנלַאפנייא ,עדנילב רעטניה

 ךַאװו רעסיורג רעד ףיוא ץעגרע ךיז ךיוא לעטש

 סנקלָאװ עוייּב עקידנעָארד יד רעטנוא
 טלעװ רעד ףיוא המיא עטיוט ןעדוס סָאװ
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 יוט

 ןּבעל לסיּב ןגרַאק ןטימ
 ,טנַאה רעדימ רעניד ןייד ןיא
 ןעור טייקליטש ןיא רָאנ וטסנָאק
 ,טנַאװ םייּב ןוז ןופ קעלפ םעד ןיא

 ,ןקוק ,ןקוק סנטייוורעדנופ
 ,רָאנ ןרעה סנטייוורעדנופ

 ,םולח ריד טרעוו סָאװ גנידצלַא יו
 ,רָאװ עקרַאטש עסיורג ךָאנ זיא

 ןיוש טריפעגסיורא יז טָאה ךיד
 ,דָאר ןקידנעלּבריװ ריא ןופ

 סנטייוונופ וצ ריד טלַאפ סָאװ ץלַא
 ,דָאנעגליױאו ךַאלקיטש רָאנ זיא

 ,רעדניק ןופ לוק קידיירפ ןוא ןוז
 -- יולבלמיה ןוא גָאט רענייש
 ןלעג ַא טַאלּב ןדימ ַא ףיוא
 ,יױט סנּפָארט עסיז עניילק
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 רעדיל יד וצ

 ,רעדיל ,ןעלקניוו יד ןיא ךייא טקורַאפ

 ,טגיינרַאפ ןוא ךיא יו רעקידוועמעש ךָאנ

 רעדירּב עקיטעמוא יד ןעמוק ןלעווס

 .טגייוש ריא םורפ יו ןרעה ךייא ןוא

 רעדנואוו טימ טלגילפַאּב זיא עשר רעד
 .ךיוהרעדניא ,ףיטרעדניא ,טייוורעדניא
 ,רעדנוזַאּב ,טײקטסָארּפ ןיא ןייג ךיא לעוו
 .ךייא טימ גנַאלק ןָא ןוא ,לוק ןָא

 ןּביױלג עלעסיּב סָאד ןטלַאהַאּב ןוא
 ,ןייּבעג רעזנוא ןיא ךָאנ טילט סָאװ

 ןּביױהרעד זנוא גָאט רעד רעדיוו טעווס זיּב

 ןייש טזיּב וד :טלעװ רעד ןגָאז וצ

 רעיורט ןסיורג ןייד ןיא ןייש טזיּב וד

 ,ךָארּב ןוא טסגנַא ןייד ךָאנ ,טלעװ ָא

 רעייפ ןקיטכַאנרַאפ ןייד ןָא טסדניצ ןוא

 .ךָאװ רעָאוג רעד ןופ ךַאלּביטש יד ןיא

 ,רעטנוא טסקַאװ גרַאוװנילק עּביל סָאד ןוא

 .טלעוו ,טלעוו ַא ךָאנ טסּביילּב וד ןוא

 רעטנורא גָאט רעד טרָאפ ךַאלדירפ ןוא

 .דלעפ ןוא געוו ךרוד לדנגָאװ ןייז ףיוא
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 רוד-םוס

 ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ

 ,ןזָאלרַאפ טשינ ךיד ּבָאה ךיא
 ןיילק ױזַא ךיז קוּב טינ
 ,ןלעוש עקיּבױטש עניימ רַאפ
 .ןזָארג עלעג עניימ ןופ טױלּפ םייּב
 ,ןייג וצ ואו טשינ טסָאה וד :סייוו ךיא
 ןרַאּפשוצ טנעו עָארג עניימ ליוו ךיא ןוא
 :ןייטש ןקיסַאג ןופ סיפ יד וצ ןלַאפ ליווכ

 ןרַאנ טשינ רעמ ןיוש רימ ךיז זָאל ,רעדורּב
 .ןקור ןיימ רעּביא קירטש ןייד ץונ
 ,רסומ ןטכערעג ןייד טימ לעז ןיימ עװעטַאק
 סופ ןקידלוויטש ןטימ עּפָאק ַא וט
 ,לקירּב ןרעטנוא לד'נכשמ-לדייּב ןיימ

 ןסיורדניא לדומע ןרַאד ןיימ סױרַא רעדיילש
 ךַאלחרומ ןוא ךַאלרעטכיײל ענייז טימ
 .ןזױמעלַאש עּביל ערעדנַא עלַא ןוא

 ,קירוצ דלַאּב ךיז ּפַאכ ךיא רָאנ

 ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ

 ?ןפױלטנַא טָארט ןיימ ןופ ךיא לעװ ןיהואוו
 טזָאלוצ יוזא ךיז לָאמנייא ךיא ּבָאה טָא
 ;טסָארפ ןפרַאש ןוא טכַאנ רערָאלק-הנבל ַא ןיא
 ןטניהנופ רימ ןוא ןפָאלעג ןוא ןפָאלעג ןיּב ךיא

 ,סעלָאּפ עצרַאװש-עָאלּב טימ ןטש רעד -- ןטָאש ןיימ
 ,סיפ עגנַאל ןוא ּפָאק ןפיוא רענרעה טימ
 ,ןפָאלעגכָאנ רימ זיא רעי

 ןעירשעגכָאנ רימ טָאה רע

 ,טרעיורטרַאפ ןצינערג עלַא ּבָאהכ

 !טרעיורטרַאפ ןצינערג עלַא ּבָאהכ

 ,קירוצ טעווערעקעגסיוא ךיז ךיא ּבָאה

 ןגעלעג זיא קיאור ןוא יולּב ןוא

 ,קירּב רענרעצלָאה רעד רימ ןגעקטנַא
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 ,בושי םוצ טריפ סָאװ

 -- ןיילק ןגעלעג זיא רעניימ ןטָאש רעד

 טָארט ןיימ ייּב רעשירעדניק ַא

 .ןעמוקעגקירוצ ןיּבכ ןוא

 ןייג וצ ואוו טשינ ךיוא ּבָאהכ

 .טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ

 ןרעדנא ןּבעל רענייא ןלעװו רימ

 ,ןייטש רעמעד ןדנילּביּבלַאה םעד ןיא

 ןרעהנייא ךיז ,ןשוחנייא ךיז

 יןייר ןוא טשטנעּבעג ןעמוק ףרַאד סָאװ סעּפע וצ

 ,טייקיּבייא לסיּב רעזנוא ןוא
 ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ

 .טמיליהתראפ ןוא טנוװַאדרַאפ סע ןּבָאה רימ

 העש ןּביז יד טָא ןייז גונעג זנוא לָאז

 ,ןוז-רעּבמעטּפעס רעקיטכיזכרוד ןופ ,גָאט ןופ

 ,םירומזמ ערעטיול עסיז ןופ

 ןרעיוט עלעג ידיטָא ייּב ,ָאד ןוא

 ןעור ןּביילּב ןיוש רימ ןלעוו
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 קלָאפ

 ,זנוא ךָאנ ,ערעדנַא ןוא
 יג ןוא גנוי ןקערטש ךיז ןלעוו

 -- דיל קיּביולג רעייז טימ

 ,ןטיונ עסיורג ,ןטײקכַאלרע ענייד ןעגניזרַאפ
 ,קלָאפ קיסַאגמירָא ָא
 רעקיטומ ,רעטסיירט ןפרַאד קיּבייא טסעוו
 .טכער םירָא ןייד רַאפ רעפמעק עיינ ןוא
 ןָאט טכערמוא קיּביא ריד ןלעװו םיטפוש ענייד
 ,טירט ענייד ןעמירק -- רעריפ ענייד
 טימעג ןייד -- קנַאדעג ןייד ןעקנעל
 יד ןופ טרָאװ ןכָאנ ןצכעל טעוװו
 רעיוא ןייק טשינ ןּבָאה סָאװ
 ,ינק עדימ ענייד ןופ ץכערק ןרַאפ
 טנעװ עּבױט יד ךרוד גרָאז ערעיוז יד טשינ ןריפש ןוא
 .גָאט ןטלעווקראפ ןוא ןטלעמישרַאפ ןייד ןופ
 ,קָאלגרעטסיױלק ןסיורג םעד טשינ ןעיצ סָאװ ,רימ
 טכַאנרעדפיוא ןוא ירפרעדניא טשינ ךיד ןפור
 --.טעּבעג וצ ןעלקניוו:ךיורייוו יד וצ ןוא חּבזמ ןטרינימוליא םוצ

 ןּבעל ןלַאפוצ ןייד ןופ סערַאּפש יד ךרוד רָאנ
 דיל רעזנוא ןופ ךרָאש רעד ךרוד ךיז טגָאלש
 ,טערעשט ןקיטנוװָא ןכרוד קַאוק-עּבַאשז רעד יו
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 קלָאֿפ

 קירוצ קלָאפ םעד וצ ךיז געוו ַא ןיפעג

 . ביל םערַאװ ןייז ןיא ךיז ןייא עילוט ןוא

 ,ּביױטש ןייז ,ּבוטש ןייז ,סַאג עגנע ןייז ביל ּבָאה

 ,ליומ ןפיוא לכיימש ןטוג ןייז ןוא טײקטסָארּפ ןייז

 ,ליואוו ןוא דָאנעג רעכַאלרע רעדנא ןייק ָאטינ

 ,טנַאה ןייז ןופ יו ,ּבָאג רעטשטנעּבעג ןייק טינ

 ,טװאורּפעג ןייּפ ןופ ןרעייפ ןיא זיא המכח ןייז

 .טפול רעד ןופ טייקשירפ יװ ,רָאלק -- טייקסטוג ןייז

 ,לָאט ןייז רעּביא ךיז ןּביױהרעד ןָאק סָאװ ךיוה ןייק ָאטשינ

 טרעװ ןגעוו ענייז ןופ קעװַא טייג סָאװ רעד ןוא

 ,לָאמש ןוא טגנערַאפ ,דמערפ רעד ןיא ץעגרע ןרָאלרַאפ

 ,דרע רעד ףיוא טינ טנָאזירָאה ןעיירפ ןייק טָאה ןוא
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 ןגעווטסעדנופ

 יז רָאנ ,ךיא טשינ :גָאז ןגעווטסעדנופ
 --.ןּבעגעגקעװא סָאג רעד ןענייז סָאװ
 יו ןטסקנַארק ןוא ךָאי ןטסדנילּב םעד ןגָארט
 ןּבעל ןופ ךָאװ רעד ןיא טייקנייש ןעייז ןוא

 טכיוועג וצ-טיג רעיורט רעמוטש ךעייז ןוא
 ,זמר ןטקָאטעג ןיימ וצ ,טרָאװ םעניד ןיימ וצ

 ,טכיל ןיימ ןָא ךיז טדניצ לקנוט רעייז רעּביא

 ,תמא ןופ טָאג ןיימ טכיול ןּבױלג רעייז ןיא

 ןיּב ךיא יו רענעלק ךָאנ ןײגּפָא ןיוש ןָאקכ :גָאז
 .קלח ןגרַאק ןיימ ךָאי רעייז ןיא ּבָאה ךיא
 ? ןיהואוו :געװ םעד טגערפעג קירעיורט ּבָאהכ
 ,קילייה ןכַאמ םיא ךיז טימ ןלעװ ייז

 טנַאה עכַאלרע רעייז :טכַארט ןוא ליטש ךיז ףיטרַאפ
 ןעמָאנ ןיימ ּפָא טקעמ ןוא רפס ןיימ רעּביא ףיוא טייג
 טנַאװ םייּב ןטָאש ַא יװ סנטייוונופ ייטש ךיא ןוא
 ןמָא :רעפטנע ןוא טייקידיירפ רעטסמוטש רעד ןיא

 ,תוכז ןטקיליײהעג ןוא ןסיורג םעד סייוו ןוא
 ,םולח ןייק ,רָאנ ןוימד ןייק ןייז טינ סע לָאז יאוולה ָא
 תושר םענעגייא ןיימ ןופ ָאד סיורא ליטש ייג ךיא ןוא
 ,םולשּב לובג רעייז ןיא ןיירא םוק ןוא
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 עקיטכיל

 לזמ ןעלקנוט ןופ ןעמייה יד טסנָאק

 ,ּפָארא רעכעד יד רעבירא
 ,ןגיוּבעג ,ָאד טלַא טרעוו רענייא זַא

 .ּפָאק ןייז רעטנורא טרעוװש ּביוטש םוצ זיּב

 ,רענייטש ערעטסניפ יו םירוסי
 .טימעג ןופ םוהת ןבורח ןיא
 ןעלמוטרַאפ טנלע ריא ליוװ סָאג יד
 .,טילּב -- טייקנגיוּבעג ןיא םיוּב ריא ןוא

 ,למוט ןקיריורט ריא ךיז ןיא טסגָארט
 .לוק ןוא ןוגינ ןכַאלטיא ריא
 -- ןגױצעגנָא ריד ןיא ןענייז ייז
 .לָאטש רעּביא דלָאג ןופ סענורטס

 רעדניק ףיוא טרעטיצ -- טייקלדייא ענעי

 ,דיילק ןטסמירָא ןופ טעמוא ןיא

 ,למיה רעשרעדניקייולּב --- ןגיוא ןיא

 .דיירפ רעטרעמוארַאפ ןופ ןח ןוא

 ,תולד ןקיליײה ןופ ןשיט רעּביא

 ,שילָאק ןרעגָאמ טימ ןעלסיש רעּביא

 ,תולכ עכַאלרעה ןוא ענייש ןסקַאװ

 .סיפ עקיטכיל ףיוא ,עניד ףיוא

 ,ןעמערּב יד רעטניה גנונעפָאה ןוא דלָאג

 .ּפעצ עטלגייּברַאפ עדנור יד ףיוא

 ןעמענ ךייא ןעמוק טעוװ לזמ סָאד
 ,ּפערט ענלמרימ ףיוא ןריפ ןוא

 םירדח יד ןיא ייז ןעגנערּב ןוא

 .ריש ַא ןָא דיירפ ןופ ןוא קילג ןופ

 טרעטיצרַאפ ןרעוו ייז שרעדניק יװ

 ,ריט רעד ןופ ךרָאש ןטסעדנימ םייּב
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 ןגרָאמ-טנייה

 לגילפ ןייק טימ ךָאלמ ןייק טשינ זנוא קיש ָא
 .דייר עקידלגילפ טימ ןַאמרעדנואוו ןייק טשינ ןוא
 -- ןדניזעגניילק ערעזנוא טימ שיט רעזנוא ייּב
 ,טױרּבמירָא ןופ דיירפ יד ןוא גנושטנעּב יד

 ןּבעל םענייש ןופ גָאט רעזנוא זיא טנייה ןוא

 ףןייש ןוא טוג ןייז טנייה יו ףרַאד ןגרָאמ ןוא

 ןסקַאװ לגניא ןדלָאג רעזנוא ףרַאד טנייה ןוא

 ןייג וצ גָאט רעטלַא רעד טמוק סע זא ,ןגרָאמ ןוא

 ,םיא טנַאוװ םייּב טצעז ןוא זנוא ןופ ןצימע וצ
 .סַאלּב טנייש ןוז יד ,ליטש זיאס ,ּבוטש לקניוו א
 טרעּבליז רעטסנעפ יד ןופ ןלעװש יד ףיוא ןוא
 ,ׁשַא רעסייוו-קידלָאג ַא טימעג ןכַאלדירפ ןיא

 ,רעטייוו ,רעטייוו ַא -- שיור רעד סַאג רעד ןופ ןוא
 .העש רעד טימ ןוא גָאט ןטימ רעדמערפ טרעוו
 ןעמוק לָאז רע זַא ,םיא ףיוא טסטרַאװ ןוא טסציז וד
 .הצש רעטוג ַא ןיא -- ןפור ךיד לָאז ןוא
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 ...ןגעוו

 טלעוו עּבלַאה ַא ןעוועגסיוא ןיּב
 רעיורט ןוא טעמוא ןדוּפ טנזיוט טימ ןוא
 טָאטש רעניילק ןיימ וצ ןעמוקעגקירוצ
 .רעיוט ןטלַא םעד ייּב ןּבילּבעגנייטש ןוא

 טרָאד ןיוש טָאה החּפשמ ןיימ ןופ
 .בורק ןייק ,טּבעלעג טשינ שפנ ןייק
 טרָאקילײה ןפיוא זָארג ןיא תובצמ רָאנ
 .בורח ןוא ץרַאװש ,להוא רעטלַא ןַא ןוא

 ,טּבעלעג זנוא ןשיוװצ טָאה קידצ ַא
 ןרָאירעדניק יד ןופ ךָאנ םיא קנעדעגכ
 ןעוועג לכלוש ַא ּבוטש ןיא ןיא םיא ייּב זיא

 .ןורָא רעלָאמש רעד ןענַאטשעג זיא לקניוו ןיא ןוא

 גָאטיײּב ,ךיא קנעדעג ,עכיקידצ יד
 םידָאפ ענעדלָאג טימ טיינעגסיוא טָאה
 ןעמוק ןגעלפ טכַאנייּב ןוא --- לתכורּפ ַא
 ןדָאל ךיז קידצ ןקיליײה םוצ ןדיא

 ןיהַא ןעמענ ךימ טגעלפ ּביילשרעה רעטעפ רעד
 ןעגנַאהעג רעטכיילגנעה א זיא עילעטס ןפיוא
 -- טנעװ יד ףיוא ענייש ןחרזמ ייווצ ןוא
 ןעגנַאלש ןוא ןשרעה ןוא ןּבייל ןוא ןּביױט

 טרָאד רעטסנעפ יד ןוא ּבוטש עסיורג ַא
 .רעזייה עלַא ןיא יו רעגנעל ןוא רעסערג

 טנַאװ ןפיוא רעגייז רעגנַאל רעד וליפא
 .רעזייוו ענרעּבליז ,עגנַאל ייווצ טַאהעג טָאה

 ,קנעדעגכ ,ןרָאירעדניק עניימ ןיא רָאנ
 ןרָאי עשּביה ןיוש ,ןּברָאטשעג קידצ רעד זיא
 טכיל טימ רעטכייל יד ךיא קנעדעג טנייה ךָאנ
 .ןורָא ןלָאמש םורַא גנַאזעג םיליהת סָאד ןוא
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 ,דמערפרעדניא ווירּב ןבירשעג רימ טָאה עמַאמ יד
 ןּבעגעג ןסיוואוצ ןוא טלייצרעד ץלַא רימ
 קנופ ךָאנ קנופ יו ןעזעג ּבָאה ךיא ןוא
 ןּבעל ַא ,רוד ַא ןשָאלעגסיױא ךיז טָאה

 בר רעד ןּבירשעג טָאה ווירּב ןטצעל םעד ןוא
 ,סעיינ עקיריורט יד ןּבעגעגרעּביא רימ ןוא
 טיט סעמַאמ רעד ךָאנ לָאז ךיא ןטעּבעג ןוא
 תוינשמ ןוא ס'יש ןפיוא תושר ןּבעג

 טוט סנטַאט ןכָאנ ןטלאהעג טָאה עמַאמ יד סָאװ
 | .םירפס עטוג עטלַא עלעסיּבַא ךָאנ ןוא
 ,טסיוו יוזא ןעוועג טשינ בוטש סעמַאמ רעד זיא)
 (םירָא .יוזא ןעװעג טשינ טלעוו סעמַאמ רעד זיא

 ריט-עפַאש רעטרעזעלג רעד ייַּב טגעלפ יז
 ןענַאטשעג זיא השורי עקילייה סנטַאט םעד ואוו
 טקוקעגניירא ןוא ןלעטשקעווא ךיז

 ןענָאמרעד ךיז טגעלפ ןוא סנקור ענרעדעל יד ןוא

 ,ןיק ןפיוא טנַאה עטנעלעגנָא ןייז
 ,ןרעטש ןייז ,ןקור םענעגיוּבעגנייא ןייז
 געט עטצעל יד זיּב -- ,ןוגינ ןייז ,לוק ןייז
 ןרעה ןיוש םיא יז טעו ןהעש עטצעל יד זיּב

 בר םעד הבושת ַא ןּבירשעג ּבָאה ךיא

 / .הבוט ַא ןטעּבעג ןוא תושר ןּבעגעג םיא

 -- טלעג לסיּב ןיילק ַא טקישעגוצ םיא ןוא

 ,הבצמ ַא ןלעטש רבק סעמַאמ רעד ףיוא

 טלעװ רעסיורג רעד ןופ ןעמוקעג ךיא ןיּב טציא
 ?ןעמעוו-וצ ? סָאװ-וצ -- טָאטש רעניילק ןיימ ןיא
 ָאד םלוע תיּב ןטלַא ןפיוא רשפא
 .ןעמענ הלחנ עניילק עמירָא ןיימ
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 ,ךימ ןעקנעדעג ןטרָאד תובצמ יד

 ןענָאמרעד ךָאנ רעצימע ךיז טעװ רשפא ןוא
 סייו רעװ ...רשפא ןוא -- ןּבעל סָאװ יד ןופ

 ןענָאקרעד ךָאנ ךימ ָאד גיוא סנצימע טעוו

 שטָאכ לסקַא ןיימ ןופ ןייז קיליו ןוא
 רעיורט סאשמ יד ןעמענוצרעטנורא
 טגיײלעגנָא רימ ףיוא טלעוו יד טָאהס סָאװ
 .ןעיירפַאּב ךיוא ךימ טייקידייל רעד ןופ ןוא

 ָאד תובָא עניימ ןופ תוכז ןיא ןוא
 ןּבעגרַאפ רימ טײקינעּפשרעדיװ ןיימ
 שינעכעדעג ַא --- ןייגמוא ָאד ןזָאל ךימ ןוא
 .ןּבעל שילגניא ןייש קילָאמַא ןַא ןופ
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 איבנה והילא ןיימ

 ןפָארטעג טשינ טָאה רע -- רעדנואוו רעטמולחעג
 .טכַאמרָאפ לטיילק עלעקנוט סָאד טָאה עמַאמ יד ןוא
 -- ,יבשתה והילא, איבנה והילא
 ,טרַאװרעד טשינ טירט ןייז ףיוא ךיז טָאה עמַאמ ןיימ

 ץינערג ןשלגניא ןיימ ןופ ןיּב ךיא זַא ,ךיא ןוא
 ,טלעוו יד ןענעקרעד ןעגנאגעג -- רעּבירא
 לקניוו םענעעזרַאפ-לקנוט ןיא ךיז ּבָאה ךיא
 .טלעטשעג לזמ יורג סעמַאמ ןיימ ןופ ןטָאש ןיא

 ,יבשתה והילא ,איבנה והילא
 .געוו-רעדנואוו ןייד ףיוא לעוװש ןיימ רעּביא זָאל
 ןציז וצ שיט ןיימ ייּב ךַאלדירפ לָאמַא ןָא םוק
 -- .קעװַא ייג יוזא ,טסמוק וד יוװ יוזא ןוא

 ןקור רענעגיוּבעג ַא ,שטנעמ רעקניטלַא ןַא
 ,טייו רעקידמַאז רעד ןופ ,טייו רעד ןופ סורג ַא
 ,שוּבלמ ןטנווײל-טרַאה ַא טגָארט ןטרָאד דרע יד
 ,דייז ןיא ךיז סיוא לָאמא טיולּב רָאנ למיה רעד

 ,ןסּפעש עמירָא ןוא רעקַא ןַא ןוא דרעפ ַא

 .טנעו יד ףיוא ףיוא ךיז טלַאה ךַאד רעד םיוק -- ּבוטש א
 ןבעל לסיּב לעג עטשלחרַאפ עטצעלס ןוא
 .טנעה סרעקניטלַא רעד ןיא טקנַאצרַאפ ,טרעטיצראפ

 ,סמעדיוּב ףיוא ןרַאד ךאלעגיוו ענרעצליה
 ,טיוט ןופ ןטרָאג ןפיוא -- ךַאלטערּב ענרעצליה ןוא

 ,רעדמערפ ַא ,רעגייווש ַא ,ריזנ א רענייא ןוא
 ,טױלּפ םייּב טרָאד ןייא טפָאלש -- רעיורט ןופ טרוכישרַאפ

 ןרָאי ָאד םוא טייג רע ,רעדמערפ רעקיּביײא ןַא

 .טרָאװ ןייק טימ וצ טשינ םענייק וצ ךיז סדניּב ןוא

 ןגיוא יד ןיא טייגרַאפ ןוא ףיוא-טייג רעיורט  ןייז

 ,דרָאּב ןופ טייקיורג רעד ןיא ּפָא-טצפיז טנלע ןייז
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 וליפא םיא טגערפעג טשינ ,ןעזעג םיא ּבָאה ךיא
 ?ןייגוצ ָאד טמוק רע ןענַאװנופ ?רע זיא רעוו
 ,יבשתה והילא .,איבנה והילא
 .ןיילא טשינ סייוו ךיא ,טינ סיוועג רע זיא סָאד

 ,איבנ רעמַאזנייא ,רענעגייא ןא ןיימ זיא רע
 .קילג לרעּבליז ןייא ןייק טינ -- עינעשעק ןיא
 ,ץץעגרעניא רעטכייל ענרעּבליז ןייק טשינ טזָאל רע
 / .קירוצ לָאמנייק ןעמענּפָא טשינ ייז טמוק ןוא

 לגיּפש רעטנלע רעקיטעמוא ןַא -- רָאנ טייטש רע
 .ןיירא םינּפ ןייז ןיא קוק ךיא ןוא רימ רָאפ
 ןּבעל ןיימ --- ךַאלמייה עלעסיּבַא רימ טרעווס ןוא
 ןייש ןייז ןופ יורג ןיא ןטָאש יװ ןכיילּברַאפ
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 ,ןפָארטש ןּבעל סָאד רעטייוו ךָאנ טעװ ךימ
 -- דניז יד רימ ןיא ךָאנ ןגיל סע
 ...ןפָארטעג לָאמַא טָאה סע סָאװ סייווכ
 ,דניק ןעעזרַאפ ַא טימ טפערטס יו

 ,ןגָאז םיליהת עמורפ סָאד ראפרעד
 טָאה סָאװ םעד רַאפ טרָאװ ענייש סָאד
 ןגָאװ ןיא םייל ענעדלָאג ןייז טריפעג
 ,טָאג ןופ דָאנעג עטשטנעּבעג סָאד יו

 ןכַאילש יד רעּביא ךָאנ םיא עז ךיא
 ,דלעפ ןוא גרַאּב ,ןטָאּפרַאק יד ךרוד

 ןכַאמ הכרּב ַא טנייה ךָאנ ףרַאד ןעמ
 .טלעו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע סָאװ

 רעטעלּב יד טנייה ןשטנעּב ךָאנ ףרַאד ןעמ
 ,טכיל ןפירט רעטרעוו ערעייז סָאװ
 ,ךָאנ טעּפש טינ טרעווס ןוא גנַאל יוזא ןיוש
 ,טכירעגּפָא אד דיירפ ןייז טָאה רע טניז

21 



 ...לעװ ךיא

 ,בושח ןוא ָארג ןוא טלַא זיא זיוה ןייד
 ןףהדועס טשינ ריד וצ טמוק רענייק שטָאכ
 בשות רעכַאלדירפ ַאזַא ןייז ָאד ןָאק רעוו
 .ַאדוּב ןגולק ןופ דליּבּפָא ןַא --- וד יװ

 ,תודיבא ענייד סייוו ,סניוועג ןייד ןָאקכ
 ןשטנעמ ןוא טָאג וצ הנעט עגנוי ןייד
 סעדייז עלא ןופ עדייז רעד וטזיּב טציא
 ןשטנעּב ,ןטעּב ןפרַאד טייל עטלַא ןוא

 רעּביא ךָאנ טּביילּב סע סָאװ סנ ןסיורג ןרַאפ
 ,השורי-קנַאשעג ַא רוד וצ רוד ןופ
 רעּביטש רעּביא טפַאשביל סטָאג טיײרּפש סָאװ
 ,ןשוק ,ןעמירַאװ סָאװ רעטרעװ עקילייה ןוא

 ןדייל ןופ טייק רעד טימ וצ-ןדניּב ןוא
 ןעור ןדייל ערעזנוא ואוו דרערד וצ
 ןדייר טייקמורפ רעליטש טימ ףרַאד ןעמ
 ףעוט ןשטנעמ עמירא סָאװ םעד ןופ

 ,טייקדימ רעייז ןופ ,ימ רעייז ןופ
 .ןפָאה רעייז ןופ ,ןּביולג רעייז ןופ
 ךַאלדמעה עטלַא יד ןטכירַאפ סעמַאמ יו
 ןפָאלש רעדניק יד --- ,ּבוטש לקניוו ןיא

 ךַאלטעלּב ענעסירוצ יד ןייאדזּפעלק ייז יו
 ,ךַאלכיּברעדניק עניילק עיױלּב יד ןיא
 ,רעגעלעג ןּבעל לקנעּב ןרעטנוא ןוא

 .ךַאלכיש עניילק יד קיטכיצ ןוא ןייר ןעייטש

 סעמַאמ עדימ יד ןציז לעווש ןפיוא ןוא
 הלילח לָאז סע זַא ,םירמוש יו
 ,רעמוז ןיא טעּפש ןיוש --- ןפערט טינ זייּב ןייק
 ,רעליק ןרעוו ןטכַאנרַאפ יד ןוא



 ,רעטנוא ךיז ןענעבנג ךַאלטניװ ןוא
 ?ןענַאװנופ ,ואוו ןוא ןעוו טשינ טסייוו ןעמ
 לגייוצ עטסניד סָאד םיוּב ןפיוא ןוא
 .ןענַאו ןוא ןרעוו-לעג גנולצולּפ טמענ

 ,ןגייוש ,טייקליטש רעייז ,ןטיה ןוא ןציז ייז
 :עלַא רַאפ ,ץלַא רַאפ טעּבעג יװ זיא
 ,ןגיוּבעג רעטנורא טייג סָאװ גָאט ןרַאפ
 ,ןלַאפרעטנורא ףרַאד סָאװ לטעלּב ןרַאפ

 רעטרעוו יד -- ,טינ רעטרעוו ןייק ןּבָאה ייז
 ןּבעג ןגייוש קיליײה רעייז ךיא לעװ
 רעטרע עלַא ןיא ןלייצרעד ליטש ןוא
 ןּבעל םירָא רעייז ןופ טייקנייש יד
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 קיאור ןיוש

 עניילק ךַאלעגניא ךָאנ ָאטעג ןיא ןענַארַאפ
 ןּבָארגַאּב קידעּבעל טרָאד ןיוש טָאהמ סָאװ יד ץוח
 ,רעגייטש ןופ טנעװ יד ןלַאפוצ ןלעווס זַא ןוא
 ןּבָאּב א טימ ןדייז ַא טרָאד ןעז ןעמ טעװ

 עּבירּפ רעקידמַאז ַא ףיוא ץַאק עשידיא ַא ןוא
 .ןעלמירד טעװ ןוז-גָאט ןקידרעמוז-ירפ ןיא
 ,יבשתה ,איבנה והילא ןופ טייקדלימ ַא ןוא
 .ןעלמיה יד ןופ ביל ןעױלפּפָארַא טעוו

 ,סנּברַאש יד ןּביילקפיונוצ ןפלעה עלַא ןלעװ רימ
 ןעיוּב ןלעטש רעדיוו ךיז ןוא סנברוח יד
 ןברַאטש ףרַאדמ יו טקנוּפ ,ןּבעל ךָאד ףראד ןעמ
 ףעיורטרַאפ טָאג ןיא ךיז ףרַאד ןעמ ןוא

 ,ןגיוּבעגנייא ןיוש ןענייז עציײלּפ יד ןוא ּפָאק רעד
 ןּפעלשרעד ךיוא ןעמ ןָאק טייהרענעגיוּבעג
 ןגיוא עטרעמוארַאפ יד לסעג ןבורח םוצ
 ןּפעלקרֲאפ טנעו ריפ עטרעטיצוצ יד ןוא

 ,עּבזירּפ רעד ףיוא ץַאק עשידיא למירד ,למירד

 .ָאטעג רע'בורח רעד ןיא זנוא ייּב קיאור ןיוש

 ,יבשתה ,איבנה והילא ןופ טייקדלימ א ןוא

 .רעטערּב ןוא רעכעד יד ףיוא ךיוה רעד ןופ ּפָארא טיולּב
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 ...רעריוו

 ךָאװ ןטימניא שובלמ ןשירפ םעיינ ַא
 לסעג ןקידמַאז ןיימ ןופ לקניוו םעד ייּב ןוא
 .שילגניא ןוא טמַארעגפיוא ןענַאטשעג ךיא ןיּב
 גָאט רעטסָארּפ רעד ָאד ךימ טָאה הרושּב ןָא
 :יינסנופ טלעװ יד ןעז לָאזכ --- דָאנג טימ טריפעגסיורא
 ןלעפעג לָאמַאכָאנ ןיוש רימ יז טעװו רשפא
 ,ןלַאפרַאפ ,ןעשעג ןיוש זיא ןעשעג זיאס סָאװ
 ,גייוש ,ןברוח ןדליו םעד טּבעלעגרעּביא טסָאה
 .רעטייוו ייג ,טָאג טינ ,ךיז רסומ טינ
 ,קינָאה ןוא ךלימ טימ ןקעמש רעדיװ טמענ קרַאמ רעד
 ףיוא ןיוש טסיורג גרַאװניײלק קיטכענ סָאד
 ,רָאה יד דייז טימ טכעלפ ןוא
 ןּפיל עשירפ יד ףיוא עיצקיד יד טקָאט ןוא
 ,טלַא לָאמניק טשינ טרעװ הנבל יד
 .ךיז טסעגרַאפ סטכעלש עטסּברַאהס ןוא
 ,סיפ ייוצ ףיוא םינואג .,זנוא ןופ טינ רענייק ,רענייק ָא
 .סרעסעב סעּפע וצ טרַארעד ,טכַארטרעד ךיז טָאה
 ןעשעג ןיוש זיא ןעשעג זיאס סָאװ
 .שרעדנא טינ ןרעוו ןוז יד ןוא ןסיורד רעד
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 ןּביולנ

 ןרעװיטלַא ,ןרעו:דימ טעװ עשר רעד
 לרעקלַא לָאמש טשרעטניה א ןּבעג םיא ןלעװ רימ
 .קידצ םייּב לּביטש ןקירדינ םניא

 .לעװש ןקיטנװָא ןפיוא ןציז ךָאנ עדייּב ןלעוו ייז

 .ןענרעל ןזָאל ךיז טעװ עשר רעטלא רעד

 ,רעסייוו ןוא רעטיירּב ןרעוו טעװ דרָאּב ןייז

 םימחר לש לַאװק םנופ ןעקנירט ןלעװ ןגיוא ענייז

 ןגיוא סקידצ םנופ לגיּפש םניא

 ןגרָאמ ,ןגרָאמ-טנייה ,ןעז טסעװ וד ,ןעז טסעװ וד

 ,םישעמ וצ יואר ןייז עלא ןלעוו

 .עטסיירטעג--עטּפָארטשעג ,עטװאורּפעג עלַא

 לכלָאט א ןיא ָאד ןוא טרָאד ?סָאװ טימ
 .עטזיילרעד ךַאלפרעד עכאלטע ןגיל

 ,םימותי עכַאלטע ןוא סעּבָאּב יירד ,סעדייז יירד

 .ןעמיולפ ןוא לּפֶע טימ ןטרָאג ַא ,לדלעוו ַא ןוא

 ןּבױט רָאּפ ַא ןָא ןעילפ ,סיולּב ַא לרעטסיולק ַא

 !ןיּביייליג !ןיּבייול-ג :רעטסנעפ יד ןיא ןקרָאװ ןוא

 .ןּביולג רעדיוו ףרַאד ןעמ

 ,ןּביולג רעדיוו ףרַאד ןעמ



 ...ּבָאה ךיא

 ,ָאטעג ןופ ןע'מס ערעייא טכוזרַאפ טשינ ּבָאה ךיא

 .רעטרעוו ענעריּפַאּפ ,עטלַאק ןופ ןעייל ךיא סָאװ סָאד ןוא
 ףורכיז ןופ ץיּפש ןפיוא ךיא קנעדעג

 שפנ ןיימ ןופ לוע רעקניניילק רעד
 ,טנוװָא ןיימ ןוא גָאט ןיימ טרעּביײרטוצ

 ,דניזעג קינייא-יירד לציּפ ןיימ וצ ןייז קידמימחר ליווכ
 -- רעטעּפש עלעסיבא ןפערט ךָאנ ןָאק ייז טימ סָאװ סייוו רעוו
 ,דניז ןופ עווישכרַאפ טעכיוא ןענייז לעז ןיימ ןוא ּביײל ןיימ
 ,דסח רימ טימ קרַאמ ןופ ןודָא רעד טוטס גנַאל יוװ זיא
 .עיצַארּפ ןיימ רַאפ ץלַאז טימ לטיורּב ַא רימ טיג ןוא
 ךיז ןגעוַאב םירבא עניימ ןופ סענישזורּפס יד גנַאל יװ ןוא

 ,ךיז ןגיוּב

 ןוז רעד רעטנוא ָאד דָאר-ןַאּפש םניא דנילּב-קידנעעז ךיא יג
 עניימ ףיא ץלא ךָאנ ּביוה ךיא סָאװ סנ ןרַאפ טשינ ּביול ןוא

 ןעמערּב

 ןסע ןוא ןּפיל יד ןגעװַאּב ךָאנ ןָאקכ סָאװ טשינ קנַאד ןוא
 סרעקוק ייווצ עגולק עשירַאנ טימ ןקוק ןוא ןדער ןוא
 ,םינּפ ןיא ןגרָאמ םעד ןוא טנייה םעד

 רעטניהַא ףיוא ּפָאק םעד ןעיירד ךָאנ שימלעש ןוא
 :ןעלד'נח ךיז שיריל ןוא ןטכענ םוצ
 עלובוט-המ סָאד ,לדנוגינ סָאד ,לכלוש סָאד
 . ,ןגרָאמירפ ןעיולּב ןופ תילט ןרעטנוא
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 רעּבמעטּפעס-ירפ

 ןייגניא טמענ רעמוז םנופ םיוש רענעדלָאג רעד
 .םיוּב ןקירעדינ ןפיוא לּפע ןכַאלטױר םעד עז
 ןגיױטש יד ןעלמירד סע ואוו דלעפ ןיא טייקליטש יד רעה

 ןלַאטש ןופ סערַאּפש יד ךרוד ייה ןופ חיר םעד ּפעש
 ,רעמיוּב ייּב ,רעּביטש יד ייּב גָאטייּב סנטָאש יד ןוא
 ןלָאפ קידרעטיצ ןָא טּבױה שעמ רעכַאלּבלעג ַא
 .ןגייוצ עקידנגייווש יד ןשיוועצ

 ןרָאפוצ ךיז זיא טבשיטָאטש רעד
 יָאד טלעװ רעד טימ ןיילַא ןּבילּבעג ןיּב

 ןרָאד -עזערעּב רעד רערָאלק טרַאטש ךיױהיגרַאּב ןפיוא

 .עָארג טיוט ןגייוצ יד ,סייוויינש ךָאנ זיא םַאטש רעד
 יד ןופ יירשעג סָאד רעפרַאש ,יולּבלמיה רעד רעפרַאש סָאװ

 .ןעָארק
 טפירשצרַאװש טימ יוויוזא תולוק יד טימ ןצירק ייז
 ,רעינעג ַא בתכ רענעקורט א -- ןטפול יד
 .רעיורט רענעקורט ַא ,רעטרַאה ַא

 ,לגילפעג עצרַאװש סָאד ,רעדלעוו עטקיכָאנקראפ ןיא ןעניואוו ייז

 ןלעגרַאפ ,ןעָארגרַאפ סרעמוז םנופ העש יד זיא טציא ןוא

 ןדניצ ךיז רעטעּפש טשרע ןעמענ ןרעייפ עקיּבראפ יד

 ןדנילּב ַא ןופ ןגיוא יד יוװ ףיוא ךיז ןסייר ייז

 ןדנוצוצ ןּברַאפ עכַאלרעיײפ ןיא גרעּב יד ןעייטשס --- ןוא

 .עטנוּב ןרוּפרוּפ ןיא ןוא דלַאג ןיא ןוא ןייוו ןיא

 ,רעטנורא טשינ טלַאפ ןּפָארטדלָאג ןייק ,לטעלּב ןייק
 גיווצ א ףױא למעלפ ןייק טשינ טשעלרַאפ לטניוו ןייק
 גיוא יולּב סלמיה םעד זיא קרַאטש ןוא רעטיול ןוא
 .רעּבמעטּפעס ּביוהנָא ןופ ךַאװ:לעװש רעד ףיוא
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 ...םהרבא ןופ טָאג

 ,בקעי ןופ ,קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג
 ,ךיא ךָאנ טָאג ןיימ טזיּב וד
 .בקעי ןטקיטעּפשראפ ןייד

 ,רעקיד'שמוח רעד ,רענעי יו רשפא ךָאנ ןיִּב
 ,להוא ןיימ ןופ לעװש םנופ סיורא טשינ ייג ןוא
 ,רעקיד'הרדס רעד ,רענעי יו רעקיצניװ ךָאנ
 ןע'נבל טנידעגּפָא ןיוש

 ,ןהָאל ראפ
 ,ןע'לחר ראפ

 ,רעדניר ראפ ןוא ףָאש ראפ
 ,ץלא ךָאנ םיא ןיד ןוא
 ,ץלַא ךָאנ םיא ןיד ןוא
 ,טינ םענייק ראפ ןיוש

 ,רעטעפ רעקילייה ןיימ ןוא

 ,קידצ רעד ,רענילּבול רעד ,הזוח רעד

  ,ָאד טזָאלעגרעּביא ךימ טָאה
 ןדמערפ א ןיא רוד א ןיא
 ,טָאטש א ןיא יוויוזא
 .רענייק טשינ ךימ ןָאק סע ואוו

 ןּבױלג ןיימ ןופ דיל סָאד טשינ טסייוו ןעמ
 ,לפייווצ ןיימ ןופ ךַארּפש יד
 םורא ָאד ייג ךיא ןוא
 ,ןגיזא עטעשזדנָאלּברַאפ טימ

 תובצמ ענעפרָאװעצ לטעצ סָאד רימ טּביילּב רָאנ ןגייא ןוא
 .ץערָאק ,ילָאּפינַא ןיא ,ןַאמוא ןיא ,שוּבשזעמ ןיא
 רעָארג-זיירג ןיא ןדיילקאּב ךימ וטסעװ ןלעװ רָאנ טסעוװ וד זַא

 ,טייקמורפ

 ןענַאדנופ ןריפ ךָאנ ןרָאלק ַא ןקז ַא ךימ טסעװ ןוא
 ךַאלּביטש עקיּבײא יד ןופ םענייא ןיא ןעגנערּב ןוא
 ,שינעכעדעג רעייז רַאפ ןטכירּפָא ודיוו ןיימ

 ןלעוװ רָאנ טסעוו וד זַא

 ,םהרבא ןופ טָאג

19 



 טכילכָאװ קיּביײא

 לגנַארעג ןדנילּב ןופ דנַאל סָאד
 ,למיה ןיא ןוז עסיורג א טָאה
 ,טייקסיז טימ ןריוי רענטרעגנייוו ןוא
 ןּבעל טצנַאלפ עּביל עסיורג יד ןוא
 .סמלוע תיּב עטסטלַא יד ןופ לעווש םוצ זיּב

 .רעפרעד ןיא ןעלכיימש ךאלעּביטש עסייוו
 רעדניק ןעלקניפ ןכייטרעמוז יד ייּב
 רעטנוא טשינ לָאמנייק טייג טייקנייש יד ןוא
 ,תולכ עקידיירפ ןופ רעמינּפ יד ןופ

 לגנַארעג ןדנילּב ןופ דנאל ןיא רָאנ

 .טרעגַאלעג טױט רעטרעצנַאּפעג רעד טָאה

 .ןדיוּב עניורּב-לעג טרעדנוה ןביז יד טימ

 ןענַאטשעג הנחמ ןייז זיא רָאי יירד

 לּבעװש ןרעטיּב ןטיוט טײרּפשעג ןוא
 .רעדלעפ ןוא ןכייט ,רעפרעד יד רעּביא
 ,קיטולּב ןרָאװעג ןענייז ןרעסַאװ עלַא

 ,טמירעוורַאפ ןוא טליופרַאפ רענטרעג עלַא

 לָאט ןיא ךַאלּביטש עסייוו יד ןוא
 ןגיוּבעג ןוא טסיװ ןענַאטשעג ןענייז

 ,ןגייווצרעמיוב יד ףיוא לגייפצראווש

 ןגערּבלמיש יד ייּב סעּבַאשזצראווש
 ףןרָאװעג דנילּב ןענייז ןכייט יד ןוא

 לגנַארעג ןדנילּב ןופ דנַאל ןיא רָאנ

 .לּפע ןייז ןּבעגעג ךָאנ םיוּב רעד טָאה
 ןקז א ןופ טנַאה עדימ יד ןוא

 .רעקַא ןעמוטש םעד טזָאלעגּפָא טשינ טָאה

 ךַאלעמַאּפ רעדלעפ יד רעּביא טריפעג םיא טָאה רע

 ,רעּבָאה ןסַאּפ ,ץייוו ןסַאּפ טייזעג ןוא

 ןקעטש ןטלַא ןייז טימ ןּבירטראפ ןוא

 ,גרַאּבדלַאװ ןטעדליװרַאפ םוצ ןעָארק יד
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 טרַאװעג ןטכַאנרַאפ עליק יד ןיא ןוא

 .הרושּב רעטוג ַא ןופ טירט יד ףיוא

 .לגנַארעג ןדנילּב ןופ דנַאל ןיא

 ןעמוק טעוװו הרושּב עטוג יד
 לגנַארעג ןדנילּב ןופ דנאל סָאד לייוו
 ,למיה ןיא ןוז עקיּבייא ןא טָאה

 טייקסיז טימ ןריוי רענטרעגנייוו ןלעוו
 ןּבעלסיורג ןצנַאלּפ טעו עּביל יד ןוא
 ,סמלוע תיּב עטסטלא יד ןופ לעווש ןזיּב
 .רעּבירא ,רעּבירא וליפא ןוא

 ןכיט עשירפ ךיוא ךיז ןסיג טרָאד

 לַּפֶע ןפייר ןייז טגָארט םיוּב רעד ןוא

 ןגעקטנַא טסוגױא םעד ןגייוצ עלופ טימ
 ןגערּב עקידלעפ יד ייּב טציז ור יד ןוא
 רעלגָאװ עליטש יד וצ טלכיימש ןוא
 ןצינערג יד ןופ םוא ךיז ןרעק סָאװ
 ןּבירטרַאפ טוט םעד ןּבָאה ייז ןענַאוװנופ
 .ןדיוּב עטרעצנַאּפעג עלעג ענייז טימ
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 טכילרעּבליז

 דניז יד ריד ןופ ּפָארא םענ ךיא
 .םידגּב עשידרע יד טימ םענייניא
 ,טגיוו ןקינוז-גנוי ,יולבלמיה ךרוד
 ןטָאש ןופ דנאל ןיא ּפָא ךיד ךיא ריפ

 ,טלעוו רעד ףיוא רעמוז רעירפ זיאס

 .רעיורט רעד ךָאנ רעשירעדניק זיא

 ---דלעפ סָאד ןוא למיה רעד ,געוו רעד

 .רעיולּב ןוא רערעטיול ,רעטרערטרַאפ

 ,םיוק-םיוק סיורא טצירּפש זָארגניילק סָאד
 ,טעמורא ץלַא טמענ טכיל ַאזַא רָאנ
 : םיוּב םוצ ןפיולוצ ךיז טליווס זא
 .,טעמוא ןוא דיירפ ןופ םיוּב ,רעדורּב ָא

 ,ןיילא טסיזמוא טשינ ָאד טסייטש וד
 ןגעקטנַא ןכַאלטיא ָאד טסמוק וד
 ,ןייג וצ ןיהואו טשינ ןיוש טָאה סָאװ
 .ןגעוו עלַא ןופ קירוצ טייג סָאװ

 ,ּפָא ןטָאש ןייד ייּב ךיז טלעטש רע

 ןגייוש ןיא םַאטש םעד ןָא ךיז ןָא-טנעל

 ּפָאק ןייז רעּביא ןיד טרעטיצס ןוא
 .ןגייווצ ענייד ןופ ריר-רעגניפ רעד
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 גָאט-ףוס

 ?ןטיפוס עיולּב .יד ןופ ןגיולפעגקעווא ןיוש טָאג זיא

 ?תורונמ ענרעבליז יד ןופ ?תונורא עטצינשעג יד ןופ
 ?ןטעּב ןיהא ץלַא ךָאנ ייז ןעמוק עשזסָאװראפ
 ?רעכוטרַאפ ענעדייז יד ןוא טנעװ יד ןטעלג
 ?ןוגינ םענעקנורטרַאפ ַא ןופ ַאכע םעד ןעקנירט

 ףיױא ןיוש רעדיוו ךיז ןּבױה --- םיאיבנ יד ןוא
 ןשיט עשירפוס עלעקנוט יד ןופ
 סרעטניט ןוא ןריּפַאּפ יד ןזָאל

 ןלעפַאּב עזייּב טימ סַאג רעקידורג רעד ףיוא ךיז ןטיירג
 .םערוטש ַא טייג סַאג רעד ןופ םי ןפיוא
 ,םירוכיש עקידנעלקאוו -- ןעלּפמעט ןופ ןענָאלָאק .

 טנעה עקירענייּבסייו טימ וצ-ןטלַאה סעזומ יד
 .רעמינּפ עקיכָאנק יד ףיוא סעקסַאמ יד
 ןגױא עשיצעק טימ טקניו טיוט רעד ןוא
 .ןעלקניוו יד רעטניה ןופ

 ןלייז יד רעטניה ךיז ןרַאשוצ ןענָאיּפש-סנטָאש ןוא
 ?טרָאד טמוק רעוו
 ?רעדינ רעד ןופ טמוק רעוו

 רעדירב עקיליײה ןּביז עסיורג יד ןעייג סָאד

 .לסקַא ןא ןלעטשרעטנוא ,ןטלַאהרַאפ ,םירבק יד ןופ סיורא
 ,ןלַאפוצ ,ןכַארקוצ ס'מדַא ןוא ן'לעּב ענרַאמרַאמ יד
 ,השמ ןייז סעציילפ עקיכָאנק יד ףיוא טגָארט ָאלעשזנַא
 ?אשמ יד ,רעטסיימסיורג ,וטסּפעלש ואוו
 ןסיורד לקיטש קיאור ןייק ןיוש ָאטשינ
 ןלָאּפק ,ןלעװש יד טרעגלַאװעצ ןגיל ףיוה-השודק ןיא

 .גרַאװכָארב ןרעּפוק ןוא ןשעמ ןוא ןדלָאג
 ןדנואו עקידרעװש ןוא ןקיטולּב רעמינּפ קיצעּביז סטָאג
 ןדנוצוצ ןצַאקרוטש עצראווש טימ--ןעמענ קיצעּביז סטָאג
 ,םיאטח עדנילּב ןופ טּפשמ רעד

 .רעליימ יד ,ןגיוא יד טנפעצוצ ןּבָאה יז

 .ךיז ןלָאצוצ דש ןטימ טָאג
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 ,לפיוה קידמוטמוט ַא ייּב ,לסעג טלַא טשרעטניה א ןיא
 :לפיירש קידצלירג ןייז קישטשנירעטַאק א ךָאנ טיירד
 ,םותי ןוא הנמלַא ןא ףיוא תונמחר

 ןתח םענעגושמ ַא שוילעּפַאק ַא טקנעש

 ,טלעוונטכענ קיטש ןסעגרַאפ א זיא סָאד רָאנ

 ןדיימרַאפ טינ רשפא ,ָאי סע טעװ רשפא
 טייקטיור יד ,רעייפ סָאד ,רענוד םעד
 העכעד עקיליײה יד רעּביא טרעבעצ סָאװ
 רעכעּב ןקידנַארּב ןרוכיש ןייז ןופ טסיג טָאג
 .רעצרעה סנעמעלא רעּביא ,ּפעק סנעמעלא רעּביא
 ?רע טנכערוצ הלוע סעמעוו ,עדווירק סעמעוו
 ?סרעלטעּב ןטרַאדרַאפ א רשפא
 ?רעטסיולק ןופ עצײלּפ ןרעטניה סעטַאכ רענעגיוּבעג ַא
 ? רסומ לעּב הטוש ַא רַאפ תולצנתה סרַאנ א רשפא
 ,עטסליטש יד וליפא ,דניז יד ןסייוו עלא
 .רענייּב יד ןיא ,לעז ןיא ,ּבייל ןיא יז ןגָארט ייז
 ,הליפת יתֹּב ןעלקניוו יד ןיא סנטָאש יד יוויוזא
 ,םעניילק םעד לחלג ןרעטניה שמש רעטעפ רעד יו
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 ם יי ה

 טָאג ןופ זיוה ןיא

 ,לקגיו לקנוט ןיימ ךיא ּבָאה
 ,טנַאװ-ברעמ םייּב טקורַאפ
 ןשטנעמכָאװ עיורג יד ןופ ןיּבכ
 ,ךיילק ןיימ ףיוא תבש ןופ דייז ןָא
 ,םש ישנַא יד ןופ טינ
 םענרַאפ ינּב יד ןופ טינ

 ,םיבוטמוי-סיורג יד ןיא וליפא
 ,געט עקיטכרָאפ ענעקָארשעגרעּביא יד ןיא
 טכילסקַאװ עלעג עכיוה ןענערּבס ןעוו

 ,ןשיט עטיירב יד ףיוא
 טכיל עסייו עקנַאלש ןוא
 ,ןדומע עכיוה יד ףיוא
 רודיס'בוטמוי םנופ םירומזמ יד ןוא
 -- ךַאלרעייפ ןוא קידנלגרָא ןליּפש
 גיוא ןיימ סיורא ךיא ּפַאכ
 ,ןלַארָאכ-ךיוה יד ןופ

 רעטעלּב יד קירוצ שימ ןוא
 ,תוליפת עטסָארּפ יד וצ

 געװ ןכַאלגינעק ןופ ּפָארא טייג ןעמ יו
 ךאלגעטש עיורג עלָאמש ףיוא
 ;סנעגָאװ עקידעכָאװ ןרָאפס ואוו
 .ןייבעג יורג ַא ,ןַאמירָא ןַא ואוו
 ןייטש ןקיטייז א ףיוא ךיז טצעז
 ,ןרּפָא ןייז ןיא ךיז טיירפ ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ סיורג רעד טימ ןוא
 ןיילק יוזא זיא רע סָאװ טימרעד ךיוא ןוא
 טָאג רעסיורג ָא ,טוג יוזא זיאס ,ךַא
 ןיילק יוזא ָאד ןייז וצ

 ,טלעו רעסיורג ןייד רעטנוא
 ,טינ םייה ןייק ּבָאה ךיא שטָאכ
 ,ןגָאז וצ ךייש --- רָאנ
 ןגָאז ןעמ געמ יװ ןוא ןעמ ןָאק יו
 טרָאװ ןלופ טימ
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 ,טינ םייה ןייק ּבָאה ךיא זַא
 יָאי עקַאט ךיא ּבָאה רשפא
 ָאד טשינ
 יָא-ָאד טשינ
 ,טרָאד טשינ ךיוא ןוא
 ,טשינ ךָאנ ךיוא לסיּבא טרָאד ןוא
 .רעטייוו ,רעטייוו ץעגרע רָאנ
 ,ןריפ ךימ טסעוו
 .ןייג לעװ ךיא ןוא
 ,טָאג ,עלָאּפ םייּב ןרירנָא ךיד לעווכ זַא
 : ךַאלפרעד'-ץינערג יד ןּבעל
 ?ֵָאד ?ןיוש
 :ןרעפטנע רימ טסעוו ןוא
 ,ןייַנ
 ,ןיינ זַא ,ןייטשרַאפ ךיא לעוו

 .ןייג רעטייוו ןלעוװ רימ ןוא

 דלעפ ןליוה ןפיוא וליפא

 ,םיוּב ַא
 .םייה לדער א ךיז םורא טָאה

 ךאלגרעּב רעטנוא לכלעווק ַא

 : םיוק טלמרומ ןוא טיצ
 ,םייי-הזַא ,םייייהדַא

 ,םיייהיַא

 ,טָאג ,ןגָאז וצ ךייש ןעד זיא

 ,ךיא זא
 ,ךימ זא
 ןריפ טַאלג וטסלָאז
 .ןיירא טלעוו רעליוה רעד ןיא
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 עלחביבס ַא

 -- עלהביבס סָאד ןיא סָאד
 ,ךלַאק ןופ טנעו ערַאד ריפ
 ,ךַאלײל ןטלַאק ַא טימ טעּב ַא
 ,ךיז טימ טכַאנ רעטעּפש ןיא ,ךיא ןוא
 .עלָאביקע 'ר רעדימ רעקידנגייווש א

 ןלעטשפיוא םידימלת ללש א טלָאזעג ּבָאה ךיא
 ,טלעטשעגפיוא טינ בָאה ןוא
 ,טלעו רעד ןופ סנטייוורעדנופ ךיא ייטש
 ,סיוא-גָאט .,ןייא-גָאט ןדימ ,ןדימ ןיימ ןיא ןוא
 ,סייו-קיטכיצ רעדיל יד רימ ןיא ןייא ןעלמירד
 ,למירד ןופ ןעמעטָא ייז רעה רָאנ ןיילא ךיא
 .למיה רעטסנייר רעד ןיירא טיולּב רעטסנעפ ןכרוד
 ןילקורּב-טלא ןיא ןסַאג עלא ןופ סַאג עטסליטש יד ןוא
 ןילקרט ןיימ וצ ךַאלּפערט יד רַאפ טרעטסַאלפעג טגיל

57 



 ווירּב א ןופ

1 

 טימעג ןייד ןטכַארטכָאנ וואורּפכ ,רעקיד'מייח םייח

 .ןרעהרעד לוק םירָאװ ןייד ךיז ןיא ליוװ ןוא
 טירט ענייד ןופ גנַאלק םוצ ךיז ךיא טכַארטרעד

 ןרעו טגעלפס טמַארעגפיוא יװ --- ּפערטנסיױרד עניימ ףיוא

 ןטימניא עלעוויוא סָאד ,ךיק עניילק יד
 ןטינשוצ טיורּב סָאד ,טיירג טייטש ייט יד

 ?ןעמוק טינ ןיוש רענייק ףרַאד .טוג ?ָאד טזיּב

 ןףעמוק טינ טעװ ,טינ ףראד רענייק ,ןיינ

 ןלייצרעד וטסמענ טיורּב-טימ-ייט םעד ייּב ןוא

 ןלייטוצ טגעלפ סָאװ ריבג רעשזדָאל רעיא ןופ

 ,םינויבא וצ רעּבליז רעטסייט ַא קיטשרענָאד ןדעי

 ןענױשרַאּפ יד ןטכיולעגפיוא רימ ןּבָאה גיוא ןרַאפ ןוא

 יױשיוועצ ךיוא עדייּב רימ ןוא טנעה עטקערטשעגסיוא

 ,ןסירוצ זיא עטָאּפַאק ןייד ,וטסגָאז ,בקעי

 ןכָארּבוצ זיא קישַאד ןייד ,עז ,םייח
 ?ןכָאװ עגיזָאדיד טסקנעדעג ,טסקנעדעג

 ,הכרבל םנורכז
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 הביס עפיט יד ןוא עטסָארּפ יד ךיוא טסייוו

 .דמערפ ָאד ןּביילּב רימ יו ענעכלעזא סָאװרַאפ

 ךאלגניא עלָאמש ןעמוקעגרעהא רימ ןענייז טשרע

 .רוד א ןופ ןּביײלּברעּביא יד רימ ןענייז ןיוש ןוא

 ,סַאלּב ןוא ליוה ,סנטָאש יװ ןוא ןעמענ טשינ גנַאל טעווס

 ,סַאג"קיטנוז רעקיטעמוא רעקידייל רעד ןיא ָאד טקעלפ ןוז יוװ

 .יה ןופ ןעָארגקעוװא ,ןדנעלבקעווא רימ ןלעוו

 יינק עקידעקערש ןייק רעמ טינ ,ּפעק ענעגיוּבעגנייא ןייק רעמ טינ

 קילּב רענערָאלרַאפ קיאורמוא ןייק רעמ טינ

 ;קירּב ןופ שטנערַאּפ -ןזיא רעצראווש רעד יב

 ,ףוס ןזיּב ןיוש עלעקלעפָאס-םעדיוּב ןפיוא ןגיוצעגקירוצ
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 ,ףָאלש ןופ גערּב א ,ור עגר א ,טיורפ לקערּב ַא
 .ווירב ערעייט יד טרירעגסיורא טשינ ןיוש רעמ ןוא
 ,ףיט טנורג-םי ןיא ןורָא רעטיוט ַא -- טרעפוק רעד
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 ,גינעק ,םייח ,ריד ןָא ךָאנ ךיז ןאמרעדכ
 קירּב-ןילקורּב עקידרעטַאלפ יד טגנעה ןגעקטנַא
 טרָא םענעי ףיוא -- ךיוה טמערוט טרָאװלואוו רעד
 ,גָאטייּב קיטנוז ,ןּפָארטעגנָא ךיד ךיא ּבָאה
 .קָאלג רעטסוּפ א יװ ,לסעג גנע קירענייטש א
 ?ןוט ךיא לָאז סָאװ ? ןיילא ָאד וטסוט סָאװ
 ןוז ךאלקיטש עקיטעמוא יד טכַארטַאּבכ
 ,סַאלּב ןעלקניוו-ןרעיומ יד ףיוא ןלַאפ סָאװ
 ,סַאג-קיטנוז רעד ןופ ןעור עטלַא עטלַאקס ןוא

 זש

 .ןעוועג ןטכענ ָאד ןיּב ךיא
 .ָאד ָאד ךיוא ךָאנ טנייה ןיּב
 לייו ַא ןייגניירא ןגרָאמ ךאנ לעװ
 העש ַא לשיט םייּב ןציז
 ,ןייוו ןוא רשֹּב םעד ןייז םעוט ןוא
 ,םיהלא התא ךורּב :ןגָאז ןוא
 ,םיטש רעקידנשעל ךיז ,רעכיילּב א טימ
 .ןרעטיצ טינ ,ןרעטיצ טינ טעװ טנַאה ןיימ ןוא
 ? ןרעטיּבעג ,ןרעטיר ןיימ ,וטזיּב ואוו
 רדח ןטייוצ ןיא טגיל ןירעטיּבעג-ןירעטיר ןיימ
  ףעדיילק עקילייה עסייו ,עטלַאק יד ןיא
 ןשָאלעגסױא ריא ןיא ךיז טָאה גיוא עיולּב סָאד
 ןשָאלעגסיױא -- ןּפיל יד ןופ ןייוו ןטיור רעד
 דייז ןטלַאק סייו ןיא טליהראפ םינּפ סָאד
 .טייו קיּביײא ,טייוו ןוא ליטש זיא יז ןוא

 יש

 רעצירָאק-ןּב רעד סָאד ןיּב ךיא
 .סַאג דָאּב רעד ןיא תלופמ רעד ןופ
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 ,ארומ טימ טעװעדָאהעג ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 .רעסַאװמינורּב רעיוז ןוא טיורּב קיטכענ טימ

 טרעטשינעגסיורא ןַײלא ךיא ּבָאה ט'ישעּב עדנעגעל יד

 ,טּבירט ןוז-טכַאנרַאפ יד ואוו ןעלקניוו:שילָאּפ יד ןופ

 סנּפָארטמירַאװ ענעדלָאג עטצעל יד טפירט

 .טייקילייה רעלעג רעקידלמיש רעד רעּביא

 ךשוח יבשוי יד ןופ עטכישעג יד ןעיילכ

 ,םדָא-ינּב עקיסַאג עניימ ןופ רעמינּפ יד ףיוא

 ,רימ רעּביא ןכש ןיימ טינ ,ךיא טינ :סייוו ןוא

 ןּברַאטש טינ ןוא םינּפ סנגרָאמ םעד ןעז וצ תוכז א ןּבָאה

 ץראה ןגייא ןיימ ןענעייל ךיא וט ַָא יוזא

 ,רקש ןכייוו ןופ טכייוו ןוא רָאלק זיא סע ןעוו

 .ןיירא ןייצ עפרַאש יד ןיא תמא םעד טקוק ןוא



 םירימלת-גרַאװניײלק ןיימ וצ ווירּב ַא ןופ

 ,רבח ןפורנָא ךימ ןלָאז ייז ,גרַאװניײלק ןיימ וצ גָאזכ
 ,רערעל ךימ ןפור ייז יו ּביל ּבָאהכ שטָאכ
 ןּביירש םייּב ןזיירג עטסקידווע'נח יד ןכַאמ ייז יוװ ביל ּבָאה ךיא
 ,ןטכירַאפ ייז דָאש ַא רימ זיאס שזַא
 ןּבעל ןיא ןכַאמ טשינ ריא טלָאז ןתועט ערעסערג ןייק)
 ,(רעּביא ךיז ןטעּב רעטרעוו -- רעטרעװ ןיא ץוח
 ,םישעמ רַאפ ענייר ןּביילּב טנעה יד רָאנ יּבַא

 ,הרבח ,ןסיירסיוא ןעמ ןָאק ךוּב-ּביירש ןופ לטעלּב ַא
 טלעװ רעד ןופ ּבייל םניא רעווש ךיז ןקַאהרַאפ םישעמ עזייּב ןוא
 .ןעלצרָאװ עצרַאװש ןוא רענרעד ןוא לגענ טימ
 ,גרַאוװניײלק-ןיילק ןיימ ןָאט ךיא לעװ סָאװ זיא
 ,ןקעוו ךימ למירד ןיימ ןופ ירפצנַאג הלילח לָאז סַאג יד ןעוו
 --- ,םינּפ ריא רימ ריּפַאּפ ןעלקנוט ַא ןעגנאלרעד ןוא
 ,עליואוו עניימ ,ךייא ףיוא גָאלקנָא ןַא ,הנעמ ַא ,הנעט ַא
 ?ןלעטשנייא ךיז ןפיול ,ךיא לעוו יאדווא
 טימ ,טלעו רעד טימ ,טָאטש רעד טימ ךייא רַאפ ןגירק ךיז לעװ

 ,טָאג

 .ןוואורּפ טשינ ךָאד טלעוו יד ןוא סַאג יד טעװ ריא -- רָאנ
 םינכש עלעדייא ןוא ןשטנעמ ערעליטש ןלעווס

 ךאלפיוה ערעייא ןופ ןסורג עכיליורטרַאפ ןעגנערּב רימ
 ,לקניוו ןקיגָאט-טעּפש ןיימ ןיא ןעגנושטנעּב יו
 טצעזַאּב ךיז טָאה ריא סָאװ ןייז ליואוו טעוו רימ
 ,טלעוו רעד וצ בוח רעייא טוט ריא ןוא טייל עטושּפ ןשיווצ
 ,םיליהת ןיימ ןעלמרומ רעקיאור לעװ ךיא
 .הדע רעמירָא רעשיפרָאד א ןיא ןּבעל רעייא טריפ ריא לייוו
 ןּבעגעגרעּביא ךיא ּבָאה טרָאװ ןיימ :ןעיירפ ךיז לעווכ
 .ןּבעל לָאז סע ,טנעה עקידעּבעל ןיא
 .ָאד דרע רעד ףיוא ןָאטעג סעּפע ּבָאה ךיא
 ,ןפור ךייא ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ לעווכ
 ,ןריט עניימ ןיא ןרַאשניירא ךיז ליטש-קידנטָאש ריא טעוו
 ,דָאר-ּבלַאה ַא ןיא לעווש ןיימ ןּבעל ןצעזסיוא ךיז טעוו
 ?גרַאוװניײלק-סיורג ןיימ טלעו רעד ףיוא ןָאטעג ריא טָאה סָאװ
 ,רעפטנע ןכַאלרע ןַא ןּבָאה טעװ רעכַאלטיא ןוא
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 .ןייז-קיריורט טינ טעװ ךייא ןופ רעטסמירָא רעד ןוא

 .טעּברא רעייא ןייש טוט ריא

 .ןּבעל רעייא ןייר טּבעל ריא

 .ןעור ןדירפ ןיא טעװ ּבוטש ןיימ ןוא

 .ןּביירט טשינ ךימ טרָא ןיימ ןופ טעװ רענייק

 ,םירַאװ רעקינוז רעקיגָאטייּב ןיא ,ןילַא לעווכ

 ,רעטסנעפ ןיימ ןופ טלעוו רעד ייּב ,טכיל רעד ייּב

 ,ןרעטעלּב ךַאלמירפס עניימ ךיז רַאפ ךיז-יוזא

 ?טנרעלעג ךייא ךיא סָאװ :ןָאט-קוק ַא

 ןוימד ןטייוו ַא ןיא יו ,לייוורעד ןרעה ןוא

 .ןעמיטש ערעייא ךיז םורָא
 ,לסקַא עליואוו ערעייא ןעז ןוא
 .ןגיוא עתמא ,ענעפָא ערעייא
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 ןָאט-רעטיר ןיא

 גרַאּב ןפיוא איבנ ןופ לטנַאמ רעד טשינ טסַאּפ ריד ,רעטכיד ָא
 ,עדנעגעל ןופ

 .רעדנעטש ןרעבירא ךיז טגייּב סָאװ ןדמל םנופ קָאר רעד טשינ
 ןטימ רענלעז ןופ קָאריױלּב רעד טשינ ,טפוש ןופ עגָאט יד טשינ

 ,ּפָאנק םענרעּפוק
 רעלטעּב םנופ קַאז ןרַאפ ּפָארא ךיז םוטש טגייּב עציײלּפ ןייד
 ןופ דיל סָאד טשינ ,לגיופ םנופ דיל סָאד טשינ---דיל ןייד ןוא

 | / ןרעטש יד
 ןףרעש וצ ףָאש יד טריפ רעמוז טעּפש ןעוו ,דיל סָאד טשינ
 ּבוטש רעד ןופ דיל סָאד זיא דיל ןייד

 בורג ןוא טעמוא ןעניּפש ןיּפש ןוא תולד ואוו
 ,לקניוו םענעגייא ןיא ןכַאװ ןוא ןפָאלש ןוא
 ,טנַאװ רעד וצ סיפ ענייז סיוא טיצ תולד רעד ןענַאװ זיּב
 עגר ַא ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ןיּפש יד ןוא
 טנַאװ רעד ןופ לקניוו םניא--טיוט ןופ דובכ ןרַאפ
 .רעדיו טעּברא רעד וצ דלַאּב ךיז-טמענ ןוא

 רעדירב עטדמערפרַאפ ןשיווצ ---רעדורּב רעּביל ,טרָא ןייד ןוא
 ,ךַאלקנעש יד ןוא ,טעטש עזָאלמייה ןיא ןפרָאװעצ
 ךַאלקנעּב ענעכָארּבוצ ,ןשיט עטצלָאמשרַאפ
 --.רעפרעק רענערָאפוצ ,םינּפ רענעּבָארגוצ
 .רעּפעט ןופ ףיוהטסימ ןפיוא סנּברַאש סנפיוה
 ,רעדורּב ,רעקירדינ ,קירעדינ ,קירעדינ ךיז גייּב
 עטגָאלּפרַאפ ,עטמעשרַאפ סָאד .ףיוא-ּביוה ןוא
 ,רעּפעלש :טרָאװ-קילגמוא עטנלערַאפ
 טרָאװ עטסכַאלרעה סָאד-טָא ףיוא-סע-ּביוה
 לּביטש ןייד ןופ ץיּפש ןרעּביא ןָאפ-סוחי ַא רַאפ
 ענעדלָאג קיצעביז ןופ טָאגּפָא רעד ,טסנוק ןופ טָאגּפָא רעד לָאז

 ,תורות
 ,לביראפ הּפצוח ןייד ףיוא ןּבָאה
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 ...ֹוצ

 . רעיורט ןופ ןוא סיורא טפַאשגנע ןופ
 ןכָארּבעגפיױא טכיל ןיא טייקמוטש ןיימ טרעוו
 רעױלּב ַא רעיױט ַא טרעו דיל ךַאלטיא
 ףוחצינ ןופ זיוה ןייד וצ ,געוװ ןייד וצ

 ,הליפת ןימ ַא ןעוועג סָאד זיא ןטכענ
 .ןגיוּבעג ,קיד'הענכה רעטרעוו יד ןוא
 עליטש:ליטש ןהעש סע זיא טנייה ןוא
 .ןגייוש ןופ ןּפיל יד ףיוא למרומ רעד ןוא

 תורושּב עטסרעטיּב יד ןופ רערעהוצ רעד---ךיא
 --ןטָארד-ןרעדָא יד ןעגנערּב סע סָאװ
 תורוש עזָאלצראה ענעלָאטש יד טָא
 .ןטָאנ עשיטניוו ףיוא ןפייפ סָאװ

 עָארג ַא ןעפיילּב ַא ךָאנ טלַאה סָאװ ךיא
 ,עטָאלד א טימ יװ ,ריּפַאּפ סָאד ךרוד ךעטש

 הָאנה עקנַארק ַא רָאנ ּבָאה ןוא
 ןטש ןופ עצײלּפ רעד רעטניה קזוח ןופ

 ,םידש יד סנטייורעדנופ עז ךיא ןוא
 ןדלעה יד -- ךיא עז עקילייה יד ןוא

 םעדיױּב םעד טלעװטלא רעד ןופ ןסייר סָאװ

 ףדלעמ ךיז ןעמוק ענעטלַאהַאּב יד ןוא

 ןעמערּב יד ףיוא-ןּביוה ענעקָארשרעד יד
 :רעדניק--ךיז ןעלכיימשוצ עטמעשרַאפ יד
 ןעמענ טנָאק ריא ,טלעוו יד יז זיא טָא
 .רעדניר יא ,ןכייט יא ,רעדלעפ יא
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 א

 ,קילייה ךָאנ ןיא טלעװ יד ןוא--עז ךיא
 יאר ןענייז וד טשינ ןוא ךיא טינ שטָאכ
 קלח ַא ,לדמעז א ןעמענ וצ
 והוהו-והות ןופ טעמוא רעד לייוו

 עטסיוו ַא ,ענטומ ַא עילַאװכ ַא יו
 ןגיױא ערעזנוא ןענעקלָאװ ךָאנ טוט
 ןטסימ עקיטסברעה יד ןופ ךיור רעד יו
 .ןגייוצ עקיטסּברעה יד ןופ יורג רעד יװ

 -- ןּברוח רעד -- סנטייוונופ תודע רימ
 ןגייל ךיז טעוװ שַא ןייז ןוא ךיור ןייז
 ןּברַאש ןטלבָארַאפ רעזנוא ףיוא
 .ןגיוא עטרעמוארַאפ ערעזנוא ףיוא
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 טכיל טצעל

 ,טסַאג ןיק טשינ--ןעמוק ריד וצ לָאמנייא ךָאנ לע ךיא
 ,ןּבירטעגכרוד ןלעװש עדמערפ עטצעל יד ןופ רָאנ
 -- טסַאל ַא ,ןייטש ַא יו ןגייל ךיז ריט ןייד ייּב ןוא

 ןּבילּבעג זיא רימ סָאװ געווסיוא רעגנע רעטצעל רעד

 ,שיט ןייד וצ ןפור ךימ לוק ןדלימ א טימ טסעוו
 ,רעסעמילּפָאג יד טנַאה םוצ ןגָארטוצ רימ ןוא
 ,זיא-טינ-סָאװ ןגָאז ןוא ןעלכײמשכָאנ קיטייז ןוא
 .ןסע ןטימ לקניוו ןיא ןײלַא ןזָאל-ורוצ ךימ ןוא

 שיור ןליטש םעד ןּבָאה ביל ךַאלנייּפ לעװ ךיא ןוא

 ףגייווש ןייד ןופ ןוא דיילק ןייד ןופ ןוא טירט ענייד ןופ

 סיורא טסייג וד ןעוו ןוא ןעמוקנָא ןייד סיורָאפ-טייג סָאװ

 .ןגיוּב ךיז ּפָאק ןיימ טמענ ,ןקַאנ ןיימ טמענ ךיז-ןופ ןוא

 ןילַא גנַאג ןשיטָאטשרעטניה ןיימ ןיא ,ןטכַארט ךָאנ לעוװכ ןוא

 ,ערָאלק ַא ןוא עטעּפש ַא העש ַא ּפָא טסטראוו וד זַא

 ןייגוצ ריא טימ טסמוק ןוא עקיטכַאנ ַא העש עטצעל ַא

 ןרָאא עמוטש עגנַאל יד ךָאנ יודיוו רעכַאלרעדנואוו ןיא

 רעטסנעפ ענייז ןיא גָאט ןטסנעש םעד טציא רימ טסגנעװּב ןוא

 ,ןגָאט

 טכַאנרַאפ רעד זיא גָאטרעדנואװ םענעי ךָאנ ,ךָאנרעד

 ,ןכָארקעגוצ םיא וצ רעטלַא ןַא ןוא רעקידרעּבַאלש ַא

 טכַארּבעג טנעה עקירענייּב עקידרעטיצ יד ןיא ןוא

 ןכָארּבוצ ,קידנּברַאש ,ילכ ערעייט ַא יו ,רעדנואוו םעד



 ץערַאק ןופ

 ןגָארטעגכרוד טשינ טָאה סַאג רעזנוא סָאװ
 :טדנעלּברַאפ טייקנייש ןיא תושעמ ךָאנ טמולח ןוא
 ,ןגָאו סבוט םש לעב םעד--רעכייז ַא ךָאנ טגיל ָאד
 .טנעקרעד ןיײלַא םיא טָאה דיסח רעטלַא ןַא

 ןרָאי ןיוש לוש ןופ טױלּפ ןרעטניה טגיל רע
 .יוװצ רעדער ענעכָארּבעגסױא טימ
 ןרָאפ םיא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה דיסח רעטלַא רעד
 .יינש ןפיוה ןפיוא ליּפש ןשרעדניק ןיא

 תמא ןופ רענעש טזיּב עלהשעמ ,השעמ ָא
 ,םעד ןיא טסקנעדעג וד ליואוו יו

 סעמעװ טשינ טסייוומ ןוא ,לוש םייּב ןגָאװ ַא
 .ס'מש-לעּב םעד ןיא סע זא ,דלַאּב ךיז וטסנָאמרעד

 ןָאלעגרעּביא ָאד רעכיױל םיא טָאה רע
 .ןייש ןוא ביל םיא טימ רעדניק ךיז ןליּפש
 .יינש ןקיטכיל ןייז ,ןכייוו ןייז -- רעטניוו רעד ןזָארג ענייז םיא רעטנוא סיוא טײרּפש רעמוז רעד

 ןדירַאי עטייו ףיוא םיא טימ ןרָאפ יז
 .קרעמ יד ןיא דלָאג ןוא רעּבליז טימ ןלדנַאה
 ןדיא עקילָאמַא יװ סנגעוורעטניה ןדייר ןוא
 .גרעּב -ןטַאּפרַאק יד ןיא בוט םש לעּב םעד ןופ

 ,עלעג יד םייל ןייז ןּבָארגעג רע טָאה טרָאד
 ,ןײלַא דלָאגניג סָאד יוויוזא קיטכיל ןוא לעה
 ןלעװש עשידיא ףיא ןטײרּפש וצ ,סע טכַארּבעג
 ןייגוצ ןעמוק לָאז תבש ןופ הכלמ יד
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 עּביל יד

 ,םילשמ עמורפ טימ טדער טימעג עטוג סָאד

 ?ןיימ סעלהשעמ םעד זיא סָאװ ןוא

 םולח ןייז ןופ ּבעוװעג ןלעדייא ןכרוד ןייג טסלָאז

 ףח ןוא טייקנייש ןייז ןדיישַאּב ןוא

 ,רעדנוזַאּב לּביטש ַא :ליטש טעּב עּביל יד

 .לָאמש ,לָאמש עקשעטס ַא ,לפיוה ַא

 רעדנואוו ןכַאלרעה ריא ןכוז ָאד טמוק טכַאנ יד

 .לָאמַא ,לָאמַא ןופ ...רעטסנעפ ןיא

 טּבעװרַאפ רעטסנעפ יד טכאמראפ ןריט יד

 .טלעגרַאפ ,ןסקַאװרַאפ עקשעטס יד ןוא

 טּבעלעג עּביל יד ָאד טָאה לייוו עצרוק ַא רָאנ

 ,טלעו רעד ןיא טניוו ןטימ קעװַא ןוא

 קרָאייוינ ןייק טכַארּבעג לפיש ריא ריא טָאה רשפא

 ,דמערפ רערעטייוו א ןיא רשפא ןוא

 ,גרָאז ןטנווייל עָארג טּבעװ יז ןוא טציז יז ןוא

 .דמעה סייוו ןסירוצ ריא טכירַאפ ןוא

 ּפעצ עריא ןופ ןטייקָארג יד ץלַא טמעק ןוא

 ,טעּב ןיא ךיז טגייל יז רעדייא ןוא

 ּפעק עקידנפָאלש:ןייש סרעדניק עריא יז טשוק

 .טעּבעג ןוא קילג ןופ ןשוק טימ
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 ...םידימלת ןָא

 ןעיורטרַאפ ךיז רעדיוו ןלעוו טלָאװכ
 ,יּבר ,תומש עטלַא ענייד ןיא

 ןעיוּב ָאד טנַאה ןיימ ןעד ךָאנ ןָאק סָאװ
 .ןּבעל ןקנַארק טלסיירטוצ ןיימ ןיא

 ןעלּפַאטש יד ,ןעגנוכיירגרעד יד ןוא
 ---.עטלייורעדסיוא סטָאג ןופ וליפַא
 ןעלּבַאפ עגולק ןופ ךוּב עטלא סָאד
 ,ןלייצרעד טייקשירַאנ רעייז טוט

 ,אלימ --- רָאנ ךיוא המרע רעייז ןוא
 ןּבָאה תונעט ןעמעוו וצ ָאטשינ

 ילכ ענעדלָאג ַא -- השעמ ַא ןופ טכַארטכ
 ,ןּבָארגעגסיױרא דרע'רד ןופ טָאהמ סָאװ

 ,ךלמ רעטלא ןא טָאה ילכ רעד ןופ ןוא
 ,ןעקנוזעג רעצ ןיא ּפָאק ןייז זיאס ןעוו
 -- ךַאלירפ ןוא שירפ ןרעוו וצ ידכ
 ןעקנורטעג ךאלעגיצ ןופ טולּב סָאד

 ,רעטעּפש ,רעטעּפש ןוא גָאט ַא לָאמיײרד

 ןפלָאהעג טשינ ןיוש ןּבָאה ךאלעגיצ ןעוו

 רעטעלּב -המכח יד ןיא טסיוורעד ןעמ טָאה

 ןעקנורטעג ךַאלעגיצ ןופ טולּב סָאד

 ,ןדנואוושראפ זיא טעמוא סכלמ םעד
 ,לסקַא ענייז ףיוא ּפָאק םעד ץלָאטש ןוא
 ןדנוצעג טָאה טײקדנַאלּב ענעדלָאג ַא
 ,ןסקַאװעצ ריא ןוא -- דרָאּב עסייוו ןייז

 תושרד עליואוו ןטלאהעג טָאה רע ןוא
 רעדניק ןוא קלָאפ םינומה יד רַאפ
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 תועשר ןוא דניז ןוא זייּב ןגעקטנא

 .טייקדנילּב ןיא םוא ןשטנעמ םעד טריפ סָאװ

 הדיח ןימ ַאזַא טינ ,השעמ א
 ןרעלקרעד וצ ךיז רעווש ריא זיא סָאװ
 עדימ עכלעזא ןיוש -- טנעה עניימ רָאנ
 .ןרעטש ןיימ ףיוא ןיוש טפירשד-ןטיוט ןוא

 ןלוד טינ ּפָאק ןייק רעמ ךיז ליווכ ןוא
 .ןדירפ ןטסמוטש ןיא ךיז ןזָאל --- ןוא

 ןלוטש יירד עקידייל -- רימ םורא
 ,םידימלת ענעּבירטראפ יד ןופ
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 שודקה גויא

 ? ןעפָאלטנַא טָאג וצ וטזיּב סָאװרַאפ
 ,לּביטש קידיײל ַא זיא לרעטסיולקס
 עניילק סָאד לדימת-רנ סָאד ןוא
 ,לגייטש ןגנע ןיא לגיופ ַא יו טפיה

 ,טלמעד ,גנוקיציירק רעד ךָאנ יװ קנַארק ןוא
 איבנ רעטקינײּפרַאפ רעד ךיוא ךָאנ טציא טגנעה
 ,םלצ ןקירענייּב ןדעי ףיוא
 ,לקניוו ןקירענייטש ךַאלטיא ןיא

 וצרעהא ץלַא ןעמוק ףליה סטָאג ןָא ןוא
 ,רעלטעּב עלעדייא ענעּבירטעגכרוד יד
 ןענַאדנופ טסיירט סטָאג ןָא ןעייג ןוא
 ,תוליפת עכַאלרעה ענייש עלא ךָאנ

 ןּבעל ןכָארּבוצ רעייז ןגָארט ייז

 ,וליפא טעלג סטָאג ןָא ,ןיילַא ךיז ןיא
 ןטָאש םענעגייא םוצ זיא ןטעּב רעייז ןוא
 ,ןדייר רעייז -- טנַאװ רעמוטש רעד וצ ןוא

 ,בויא רפס םעד ןענעייל ייז זַא ןוא

 ןלעטשוצּפָא ךיז ואוו ייז ןסייוו

 רפס ןופ ףוס םייּב ףוס םענעדלָאג םעד לייוו

 ןּבירשעגוצ ךָאלמ רעשרעדניק ַא טָאה

 בויא רעטָאפרעטלע רעייז :ןסייוו ייז
 ,ןּברַאש ןוא שַא ןופ ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה
 עּברָאט עטרַאה ןייז ,ןקעטש ןייז ןעמונעג ןוא
 ,געווּבױטש ןקיּבײא ןיא רעלטעּב א ןרָאװעג ןוא

 ,םינּפ ןייז ךיז טָאה טרעטיילעגסיוא ןוא
 ןדנואוו עיור ענייז טליטשעגנייא ןוא
 ,סעטַאל יד רעטנוא ,סעטַאמש יד רעטנוא
 ןּפיל ענַאו יד ףיוא לכיימש רעשרעדניק א
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 ןטש םעד אנוש ןייז טנגעגַאּב לָאמנייא טשינ

 ףקעטש ןעמורק ןטימ ןטייוונופ טסירגעג םיא

 לפרעד ַא ןיא טגָאטעג ,רעטייוו ןעגנַאגעג

 .טקיטכענעג לדלעוו קיטסּברעה ַא רעטניה ןוא

 ןּפיל יד ןיא ןיילַא ךיז םיקוסּפ טלמרומעג ןוא

 ןגױּבעגּפָארַא דרע רעד וצ ּפָאק םעד

 למיה ןופ טייקפיט יד טיולּב םיא רעּביא :טסואוועג

 .ןגייוצ יד ףיוא טנערּב רעּבָאטקָא רענעדלָאג ןוא

 ןעמעוו וצ ,בויא :ןגערפ לָאז רעצימיא ןעוו

 ?עצײלּפ רענעגיוּבעג א טימ הליפת ּפָא וטסכיר

 ןּבילּבעג רעטייו ןוא טרעפטנעעג טשינרָאג רע טלָאװ

 .רעטנורא דרע רעד וצ לסקַא עטרעווילגרַאפ טימ
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 היוללה

 :ןגָאזנָא םענייק טשינ ףראד ןעמ
 ,טוג רעדניק יד וצ ייז
 ןשטנעמ עטכָאיעגנייא טימ קרַאמ ןפיוא קוק
 ,סעטַאט עטנַאּפשעגניא טימ דירַאי םעד ףיוא
 ?שער ןוא שינעװַאה ןימ ַאזַא סָאװרַאפ
 , לגניא םעד סיולּב ַא לרעטינרַאג ַא רַאֿפ
 ,סַאג ןיא ןָאפ-בוטמוי יד טרעטַאלפ ןגרָאמ לייוו
 ,ןרישראמ טיווצ ןיא ןלעוו ךַאלקישָאל ןוא
 ,דייז ןיא ךַאלעזייא ,ןגיצ עסייוו ןוא
 :ןריפ הּפוח רעד וצ ךַאלקילראק ייווצ טעװ ןעמ
 ,טיור ןוא ןירג ןופ קידָאּפס ַא ןיא -- רע
 ,ץרַאװש ןוא דלָאג ןופ לצימ ַא ןיא יז ןוא
 ."ץרַאה עטוג סָאד, קריצ רעד טעוװ ןיײגכָאנ ןוא
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 לורק םייח

 .ןגייוש םענעדלָאג ןיא טור שטנעמ ַא
 .רעדיל ענּבָארד ענייז רע טדימש טרָאד

 .םולשה הילע ,ןעמַאמ רעד טימ גָאלָאנָאמ תורוש יירד

 .םולח ןוא רבק ןוא ןרָאי ןוא ןעמי ךרוד

 רע טציז דָארניּפש םייּב ןישעטַאט ןטימ ןוא
 ,לזמ ןקיטעמוא ןטימ ךיז טמירַאװ ןוא

 ןטַאט ןעמירָא ןַא ןוא בוטש א טָאה רע סָאװ

 ,לשיט ןפיוא לדנּבַאל עקידכעלייק סָאד ןוא
 .לשיפ םענעצלַאזעג ןוא סעּברַא עלעסיש ןטימ

 -- ןוזמה תכרּב םעד ןוא
 .עמורק סנקור עקידנגיוו:ךיז ייווצ
 ,עמומ עטסמירָא יד ,עלעמומ סָאד טמוק טכַאנרַאפ ןוא
 ,עליישטַאפ א ןיא טליהראפ .,ןשָארג יירד ןעייל
 .ילכ רענעכָארּבעגנײיא ןַא ןיא סעּפע עמַאמ יד ריא טיג
 .עמומ יד ,טלעוװ רעד ןיא עלעשטנעמ עטסטנעלק סָאד
 טלָאװעג סע טלָאװ רע יו
 ןעמוק םיא וצ טנייה לָאז יז
 ,עמוטש יד טנעװ עּביױט ענייז ןוא
 ןּביילּב שטָאכ ךָאו ַא ,טסַאג ַא ,םיא טימ ןוא
 גָאט ַא ןסעזעג ןטלָאװ יז
 ---ייווצ ןוא
 ,ןּביוט ייווצ
 ,טעקרָאװעג
 ,טרעטסילפעג
 ,טעשטּפעשעג
 .טלעמרומעג
 ,ךיױה רעד ןיא יו יוזא
 :למערוט-רעטסיולק א ןיא

 ?טלעוו יד זיא ואוו --

 ?םייח רעביל ?טלעװ יד זיא ואוו
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 ?הרש היח ,טלעװ יד וטספרַאד סָאװ --

 לסיּבא ןרָאפכרוד עדייּב ךיז ןלָאז רימ ,ליוו ךיא --
 .לשיט סעמַאמ רעד ,לוטשּבעװ סנטַאט םעד ןעז
 עדייּב טרָאד ןציז רימ ןלעװ ,ץלָאה םנופ רעמַאק יד
 ןדייר וצ סעּפע ריד טימ ּבָאה ךיא
 ןעמוג םוצ ןסקַאװעגוצ גנוצ יד רימ זיא שרעדנַאצעגרע

 .ןעמוק סשינ טלעו רעד וצ ןיוש ןענָאק רימ ,םייח ,ןיינ ---
 ,ןּבילּבעג ןופרעד לדנעּפש ןייק טשינ רעמ ןיוש
 ןּבירשעג רעדיל עניילק יד שטָאכ טסָאה וד סָאװ טוג
 .רעדיל עניילק יד טימ שידק ןגָאז רימ ןלעוו
 ,"רודיס ,, ןייד ,ךאלטעלּב ענייד ,רעדיל ענייד

 ,ןרעיוא עטלמירדראפ טימ םייח ,רע טרעה יוזא
 ,ללח ןטלמיהרַאפ ןיא ןגיוא ענעפָא-ּבלאה טימ
 ןעיײג ןהעש ייד .טשינ טמוק עלעמומ סָאד רָאנ
 ןעייוצ ןיא ןציז וצ ןעמעוו טימ ָאטשינ ןוא
 ,םינּפ ןטייוצ ַא וצ טרָאװ ַא ןדער וצ
 ,ןטנעָאנ ַא ןופ גיוא ןַא --- גיוא סנטייווצ ַא וצ
 ןטנעָאנ ַא ןופ גיוא ןַא
 ,םענורּב רעקידנלעווק ַא זיא

 ,טכַאמשרַאפ זיא ץרַאה סָאד
 ,ןקורט ןּפיל יד

 ןקוק שטָאכ טעּבעג טימ ןעמעוו וצ ָאטשינ ןוא

 ,רֶע טרעה ,רע טרעה גנולצולּפ
 :.רעטייוצ רעד וצ טגָאז טנַאװ ןייא יו
 ? רעטיול יוזא טגייווש ָאד רוחּב רעד יו טסרעה וד
 ןגייווש ןייז ןופ טכיל עקידלָאג סָאד יו טסרעה וד

 ? ןגייוצ יד רעּביא טפולגנילירפ יד יװ ןיד טעילַאוכ
 ענייז ןפיל עשרעדניק יד יו טסעז וד
 ?ןענייו טשינ רָאט ןעמ :ןרעדנַא םוצ רענייא ןעלמרומ

 ,ןגיװשטנַא ןרעוו טנעװ יד ןוא
 ןּביואנופ עילעטס יִד ןוא
 ,םיכָאלמ ,ךאלעשזדנַאלקימ טימ
 בױט עשרעדניק עסייוו

 ל5



 ,טרָא ןופ ףיוא ךיז רע טּביוה
 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ ןענַאּפש טמענ
 ,טנַאה ַא רעּביא טנַאה ַא טציירקרַאפ
 :טלמרומ ,טלמרומ רע ןוא
 .טָאג ,ָאד טוג זיא רימ
 .טָאג ,ָאד סיז זיא רימ

 ןענַאדנופ ןעיצקעװַא טשינ לָאמנייק ןיוש לעווכ ןוא

 תומא דלד ידיטָא
 ןלייא ריפ עקילייה ןענייז
 .סעמַאמ ןיימ ּבוטש יד יוויוזא
 ,ןליואוו ַא גָאט ַאזַא ךיא ּבָאה טנייה

 ,עּביל ַא העש ַאזַא
 ןּבירשעג רעדיל יירד טלָאװכ יו

 ןכַאװ ךיא לעװ טכַאנ עקיטנייה ןוא

 ןטכַארט רָאנ ,ןעור טינ ,ןפָאלש טינ

 ןעירַאש ןעמענ טעװ סע ןעוו ,גָאטרַאפ ןוא

 ןעינק יד ףיוא ןצעזרעדינא רָאנ ךיז ךיא לעװ

 עגר ַא ןָאטילמירד ַא רָאנ
 . ןגעו סהמשנ רעדימ ןיימ ןופ
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 הביסמ רעונוא ןיא

 ?הביסמ רעזנוא ןיא ןסעזעג ןעד זיא רע
 ,םיפיקת יד טינ ןוא םידמול יד טינ
 ,גנַאג ןרעכיז ַא ,ןטיירּב ַא טימ סיורא ןעייג סָאװ יד
 ,גנַאזעג ןייק טינ ןפרַאד ייז
 ,טימ םיליהת רעקידנגייוש רעד טייג יז טימ
 ,טירט ערעייז ןופ גנַאלק רעד זיא יורג ןוא

 ,םידרוי יד ןסעזעג ןענייז הביסמ רעזנוא םורָא
 .ןָא קיּבייא ןופ טײלעמירָא יד ןוא
 םילשמ ענייש יד ךָאנ ייז ןענייז קיטשרוד
 ןַאטעגּפָא ןיוש טָאה טלעוו יד סָאװ םישעמ יד ןופ
 ,טפַאשגנע רעד ןופ טנעוו יד ןרַאּפשוצ ןליוו ייז ןוא
 .טנעו ענרענייטש יד -- ןרַאּפשוצ טייקיורג רעד ןופ
 ?חכ ַא רַאפ סָאװ טימ ָא ,סָאװ טימ
 ,ייז ףיוא ןטסעמרַאפ ךיז חכ ַא רַאפ סָאװ טימ
 ,ךיוה ןוא קיד ןענייז טנעוו יד זא
 ? טנעה יד ןענייז דימ ןוא ךַאװש -- טנעה יד ןוא
 הביסמ רעזנוא ןיא ןטימ ןיא רָאנ ַאד זיא
 ,שיט ןקידבוטמוי םייפ רעדָא ןקידעכָאװ םייּב
 ,סיר ַא טייקמוטש יד טוט ןוגינ ןופ חכ רעד
 ,סימפ יד טימ ּפַאלק ַא טוט רערעזנוא רעקניטלא ןַא ןוא
 ,סיפ יד טימ ּפַאלק ןקיטכיל .,ןכַאליירפ ַאזַא

 שיט םורַא גניר רעד ןעגניז וצ ןָא טּביױה סע ןוא
 .ןוגינ רעװַאלצַארּב ַא
 .ןוגינ רעװַאלצַארּב ַא

 שודקה בוט םש לעּב רעד טָאהס יװ ןוגינ ַא ןוא
 ,ןטלַאהַאּבסיוא ךיז םידיסח ענייז ןופ
 םידיסח ענייז טימ ןּבירטעג רָאנ סַאּפש ַא
 ןטלַאק ַא ןיא גָאט ןקידרעטניוו ַא ןיא לָאמא
 ,לולא ןיא ךָאנ וצרעד .,ךָאװטימ סָאד זיא ןעוועג
 ןלעפעג סעװָאטַאק ַא שודקה בוט םש לעב םעד זיא
 ינש רעקיטכַאנ רעד ןעוו ,ירפצנַאג ןענַאטשעגפיוא זיא
 ,יולֹּב םענעדייז ןיא ךָאנ טלעוו רעד ףיוא ןגעלעג זיא
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 סיורג ןוא רעטיול טקיטכילעג ךָאנ ןּבָאה ןרעטש יד ןוא

 .זיוה קידלמיה סטָאג ןיא רעטסנעפ יו
 ,קַאז -תילט ַא ןוא טנַאה ןיא ןקעטש א טימ
 ךַאילש םענעּפָא ןפיוא טזָאלעגסױרא ךיז רע טָאה

 .לָאט ןשיפרָאד א ןיא שוּבשזעמ ריע ןופ טריפ סָאװ

 ;לָאמש טרעװ געוו רעד ןוא סיוא ךיז טזָאל ךַאילש רעד

 .ןַאּפש יירד לקירּב ַא ,רענערָארּפרַאפ ַא ךייט ַא

 ףןַאמירָא ןַא דיא ַא ךיז טכַאנ רעד ןופ ףוס ןיא טייג

 .קַאמשעג טכַאנ ענעי ןפָאלשעג זיא שוּבשזעמ ןוא

 םויה רואכ ןעגנַאגעגסיורא זיא בוט םש לעּב רעד ןוא

 .קַאז-תילט ןייז טימ וװעטיּפָאק לפרעד םוצ

 לעװש סראדנערַא םעד רעװעטיּפָאק השמ 'ר ייּב ןוא

 .טלעטשענּפָא שודקה בוט םש לעּב רעד ךיז טָאה

 גָאטרַאפ עמשטערק ןיא רעװעטיּפָאק השמ 'ר ייּב ןוא

 יקוח טנרעלעג ןוא טנעװַאדעג בוט םש לעּב רעד טָאה

 טיירגעג שיט ןייז טָאה רעװעטיּפָאק השמ 'ר ןוא

 .טיורּב ןוא ץלַאז ןוא רעסַאװ טימ
 ,טנעקרעד טינ ןוא ָאי טָאה השמ 'ר ןוא

 .טנעה יד ןסע םוצ ןשַאװעג טָאה בוט םש לעּב רעד ןעוו

 ,טכַאדעג טינ ןוא ָאי םיא ךיז טָאה סעּפע

 .טכַאמעג איצומה טיורּב ןפיוא טָאה בוט םש לעּב רעד ןעוו

 ,טליפרעד טשינ ןוא ָאי רע טָאה סעּפע

 דלימ ןוא טוג טלכיימשעג טָאה בוט םש לעּב רעד ןעוו

 טיירדעגמוא ךיז טָאה סָאװ עקרעמשטערק רעד וצ

 ,דיילק קידעכָאװ ריא ןיא ריקלַא וצ ריקלַא ןופ

 קילּב ַא חרוא ןפיוא ריקלַא ןופ טּפאכעג ןוא
 ,קירוצ בוטש-קנעש ןיא טראשעגקעווא ךיז ןוא

 טגיוועצ ךיז טָאה עמשטערק רעד ןופ ריט יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 ,קירוצ ןעגנאגעגקעווא ןוא ןעמוקעג ןענייז םייוג ןוא

 סעומש ַא םילרע יד טימ טריפרַאפ בוט םש לעּב טָאה

 .סוס ןקנַארק ַא ןוא רעדניר ןוא ףָאש ןגעוו

 ,טנוה ןוא ץירּפ ןגעוו ,ףרָאד ןיא תולד ןגעוו

 ,טנוזעג ספרָאד ןרַאפ ןעקנורטעג טָאה בוט םש לעּב ןוא

 ,סינעד ןוא ןאּפעטס ,עיװָארדזדַאנ ,םייחל

 סיפ יד ּפָא ךיז ןעּפעשט ךאלמייוג .יד ייּב ןוא

 .ףיורא ,ףיורא ךיז ןּביױה ייז ןוא דרע רעד ןופ
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 ,ףױרַא לסקַא ערעיײז ףיוא טנעה יד -- בוט םש לעּב ןוא
 דָאר ַא ןוא גניר א ,גניר ַא ןוא דָאר ַא
 .טָאג ראפ ?ןשטנעמ עמירָא סע ןצנַאט ןעמעוו רַאפ
 ?טָאג רַאפ ןעגניז ןוא ןצנַאט ןעמ ףרַאד סָאװרַאפ
 ,סָאמ רעטסנעלק רעד ןיא טיג רע סָאװ םעד ראפ
 ,סָאלש ןפיוא סטוג ןופ רצוא ןייז טשינ טלַאה ןוא
 וצ טייג וינע רעד רָאנ ןפָא םיא טלַאה רע

 קילּב רָאנ טּפַאכ ןוא ןילקרט םעד ןופ לעוװש םוצ
 :קירוצ ּפָא רעכַאליײרפ ַא ךיז טּפַאכ ןוא
 ,דָאנעג ןסיורג ןפיוא ןָאטעג רָאנ קילּב ַא
 .טָאג רעקיצראהּביל ,רערעמ ןעד ךיא ףרַאד סָאװ
 ,ןייג ,טינ רעגניפ ןטימ ןָאט-ריר ַא וליפא
 ,ןיילק ןיּב ךיא ןוא סיורג זיא רצוא ןייד
 רימ וצ טנייש רע ןוא קיטכיל זיא רצוא ןייד
 ,ריט ןופ ערַאּפש א ךרוד גנונפָאה ענעדלָאג יד יו
 ,ךיוא ןָאק -- ךיא ןוא ןטרַאװ טוט רצוא ןייד
 ,ןיילא וד ןוא גָאט רעד ןעמוק טעווס ןעוו
 ,ןייגוצ רצוא םוצ ,רצוא םוצ ןעמוק טסעוו

 ,ךיילג ןעמעלַא רַאפ ןלייטוצ ןעמענ םיא ןוא

 .טָאג רעטוג ,וד יוװ ןלייט ךָאנ ןָאק רעוו לייוו
 ,דָאר יד עמשטערק ןיא ךיז טיירד סע ןוא

 ,דָאר יד עמשטערק ןיא ךיז טיירד סע

 טנעה עכַאלײרפ יד טימ טעקסעילּפ עקרעמשטערק יד
 ,טנעו ריפ עלַא ףיוא םיכָאלמ יו סנטָאש יד ןוא

 ,ףיורא ןוא ּפָארא ,לגילפ יד יו טנעה יד
 ,ףיורא עילעטס רעד ףיוא דלַאּב ייז ןצנַאט טָא
 ,טיירּב יוזא ,ךיוה יוזא ,למיה ַא -- עילעטס יד

 ,דיירפ יד זיא ףיט ,הודח יד זיא סיורג
 ,גנילצולּפ זיּב

 ןֶָא ךָאנ טייג ץנַאט רעד יוװ יוזא
 ןָאה רעגנאל ַא יװ ןוא ריט יד ףױא-לַארּפ ַא טוט
 ,ןיירא עמשטערק ןיא שוּבשזעמ ןופ שירעּב 'ר זיא
 ,ןייטש ןּבילּבעג רעדנואוו סיורג ראפ טפעלּפעג ןוא
 , דלַאװג טימ ,טעּפמיא טימ ןדיא ןרַאּפש םיא-ךָאנ ןוא
 ,דלַאװ ןיא ןוא דלעפ ןיא ?ןעוועג טשינ ייז ןענייז ואוו זא
 ,געוו ףיוא ןוא ךַאילש ףיוא טגערפעג טשינ ןעמעוו ןוא
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 קנעּב ןוא שיט ףיוא ןוא ןעמונוצ ךיז טָאה דָאר יד

 .קנעש ןופ ןעלקניוו עלַא םייוג ןוא ןדיא טימ טצעזַאּב

 ,ירפרעדניא םענעי טָאה שודקה בוט םש לעּב רעד ןוא

 ,טלייצרעד עמשטערק ןיא ךָאװטימ ןטסָארוּפ םענעי

 רעהא ןפָאלטנא ןוויכּב עקאט זיא רע זא

 רעּב 'ר ןוא ףלָאװ 'ר ןוא ןסיילפוצפיוא ןטלאהאּב ךיז

 . טלעװ עקיטכיל סטָאג ָאד ןעז ןוא ןעמוק ןלָאז

 .דלעפ רעכַאלײל עגרעּבליז עקיאיינש יד ףיוא

 טנַאּפשעג סנגָאװ יד םיױג יד ןּבָאהס ןוא

 ,דנַאנַאּב ןדיא יד טימ שוּבשזעמ ןייק ךיז טזָאלעג ןוא

 טלעטשעג טלמעד ךיז טָאה דירַאי לקיטש ַא ןוא

 ,ךָאװ ןיא ךָאװטימ א ןטימניא שוּבשזעמ ןיא

 ,טלעו רעד ףיוא טייצ עכַאליירפ ַאזַא ןעוועג

 ,ךָאװ רעקיכָאװ רעד ןופ ךָאװטימ ַא ןטימניא

 .ךָאנ ,וינעטָאג ,םַאנ עשזייַאד



 ? בוט םש לעּב ַא טוט סָאװ

 רעיורג ַא ןוא רעטסיו א דיא א  ואוו

 ןקרַאמירָא יד ףיוא לגייּב טימ שיוק א טימ

 .רעטעפ ַא ןוא בורק ַא רעניימ זיא

 לגייב טימ לכלעטש א ייּב ענעדיא א ואוו
 ,רעטעּפש ןוא טכַאנרַאפ זיּב טייקליק-ןגרָאמירפ ןופ
 לגייטש ןופ ןוה ַא יו -- עמומ א עניימ זיא
 ,טנַאה רעטרַאה ריא ןופ סערדָאי-רענרעק יז טקיּפ
 ,ריא םורא גָאט רעקיטסימ ןוא קרַאמ רענדונ
 ,רעמוז ןטיור םנופ ריוא ןטציהוצ ןיא טיוק-דרעפ
 ,עיירטעג סעמומ-קרַאמ ,עּביל עניימ סעמומ
 ,דנַאש ןייק ןוא השוּב ןייק וצ טשינ ייז לָאז ןייז
 דימת טפַאשּבילסױרג טימ דובכ רעייז ּפָא טיהכ
 .טעמוא םענעגייא ןיימ ןופ טיײיקרָאלק ענעדלָאג יד יװ

 .בורק א רעניימ זיא רעּפעלש א דיא א ואוו

 ,בורע תורוד עלַא ןוקית רעייז רַאפ ןיּב'כ

 ,טרעדנוה ןרָאי א ןיא לָאמנייא ,לָאמניײא ,לָאמניײא
 ,רעדנואוו ַא ןלַארטשפיױא טנלע רעזנוא ןיא טוט
 לשיוק סָאד ךָאנ:טגָארט סָאװ לגניא סרעטעפ ַא ןוא
 ,להשמ אזא רענייא -- לגייּב ערַאד יד טימ

 ,רעטרימשרַאפ ַא לחרז ַא יצ ,לקנַאי ַא יצ

 רטטכינ טייקּבױטש רעד ןיא ןגיוא יד דנעלּב א טוט
 .ועטכיד ַא טרעו רע ןוא קיטכיל ךיז טלַארטשוצ ןוא
 ,לגייב צרַאד יד טימ לשיוק סָאד ּפָא רע טזָאל
 ,ןגייוש ןלייא ףעניפ ענייז ןיא ּפָא ךיז טלייט
 .עמורפ--ןעמערּב יד ןוא ןּפיל יד טעּבעג טימ
 ,עמומ רעזנוא ןופ רעכייז םעד וצ זיא ליואוו ,ירשַא
 לֵאש רענעלָאװ רערעוװש ריא ןיא ךיז טָאה סָאװ יד
 לַאװדָאּפ ןקיטָאלּב םניא לּביטש ןעלכוט ריא ןופ
 ףעלמירד םייח תיּב ןפיוא םיוק ךיז טּפעלשעגקעװַא
 ןענייש רעגעלעג ריא רעּביא ןלַאז רעיולּב

 .ןעלמיה ןּביז עלַא
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 , החּפשמ ןיימ ןופ ןיא רעטסָארּפ ַא דיא ַא ואוו
 ,ןכָאװרעדנָא ןליוה ןטלַא רעזנוא ןופ רָאנ
 ,רעטמעשרַאפ ,רעטעּברָאהעגנײיא ןַא בוטש א ןופ יו טפערט
 .בוט םש לעּב א -- רעקיליה א סיורא טמוק
 ?בוט םש לעּב ַא טוט סָאװ

 תודיסח רפס םעד טמענ
 טײקטסָארּפ רעד טימ טנרעל
 .תודימ עטוג -- תודמול רעד טימ ןוא
 תוריּפ עפייר יד ןופ רעקַאמשעג ןייוו יוװ ןוא
 .תוריבע ןרעטייל ,רעטרעוו ענייז ןקעמש
 ,םיכרד עמורק יד ןופ עשר םעד ּפָא ןפור
 ןכָארּבעגניײא ןּבָאה תוגאד סָאװ טימעגס ןוא
 --קרַאטש ןוא קירוצ ץנאג קוסּפ רעסיז ןייז טכַאמ

 קרַאמירָא ןפיוא סעמומ יד רעכַאליירפ ןציז
 ,לגייּב ןשיוק ערעייז ןגָארט סרעטעפ יד ןוא
 ,ןגיוּבעג יוזא טשינ ,טרעקיוהראפ יוזא טשינ

 ןגיוּבעג דרע'רד וצ יוזא טשינ
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 ןּבעל

 טנַאּפשעגכָאנ ןּבָאה ןשטנעמ ריפ יירד רָאנ

 ,דנַאל ןטצעל םעד וצ ןורָא ןעמירָא ןייד

 טדערעג עלעדיא ןיילק א טָאה ּבורג ןייד ייּב ןוא

 .טעּבעג ןופ רעטרעװ ןּבעל ןליטש ןייד ןגעוו

 טרעהעגנייא ךיז ןּבָאה ערעדנא ריפ יד ןוא

 .דרע רענעפָא רעד רעּביא דייר עמורפ יד וצ

 ,טכַאמעגוצ רעגעלעג ןייד ךיז טָאה םעדכָאנ ןוא

 ,טכַאנ ןזעוועג ןיאס ןוא ,גָאט ןזעוועג זיאס ןוא

 ,םוטש ,לקנוט -- ןטנוא ןוא ןוז ןוא גָאט ןּביוא

 .םורא דרע דָאר ענעפָא עסיורג ַאזַא ןוא

 ,טנירגעג ןּבָאה טױלּפ םעד ייּב ךאלמייּב יד
 ,טניו םעד וצ טלמרומעג ןּבָאה ךאלטעלּב יד

 טּפיהעגמוא ןּבָאה רעיוט ןפיוא לגייפ יד
 ,טּבילראפ -- שינעפור-רעסיז-קיריורט טימ
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 קנעדנַא סעמַאמ ןיימ

 ,ץרַאה טרעטַאמרַאפ דימ ַא
 ּפָא ךיז גנַאל ןיוש טסור וד
 דמַאז ןצרַאװש ןליק ןפיוא ןוא

 ּפָאק רעקידעמַאמ ןייד םורפ טּפָאלש

 !סָאװ ?ןעמעװ טימ ?ריד ןגעו ןדער ךיא ףרַאד סָאװ

 זָאלג-בלח ןּבלאה ןיא טיונק ַא ןדניצנָא ךיא ףרַאד סָאװ

 ןיילא-ןייא ןעלמעלפ ךיז טכַאנ עצנַאג ַא עלעשיט ןפיוא לָאזס

 ,ןייטש רעקרָאי-וינ ןיא לייה ַא -- ּבוטש עקיטעמוא ןיימ ןעז ןוא

 ףָאלש ןטּפעװעגסױא ןופ ץענ רעטּבעװעצ רעד ןיא ךימ ןוא

 ףָארטש עטסיװ ןייז ּפָא ךָאנ טמוק סָאװ ,ַאזַא ןױשרַאּפ ןימ ַא

 ,ביױטש-תומש ןלעג טימ טימעג קנַארק ןייז טלייה ןוא

 .ּבױש ןעָארג ןיא גָאט םעיינ םעד -- םת ןשירַאנ םעד טכוז ןוא

 ,ןָאטאנָאמ ןוא ּפמעט ,ןטכענ יװ טנייה ,לרע רעּבלעזרעד

 .ןָאפ רעָאלּב ןייז ףיוא טעקצַאצעגסױא ןרעטש-הנבל ,ןוז טימ

 ןרעּביא גרַאװניײלק ןפיוא רָאנ גיוא ןיימ קיטומטוג לכיימש ַא

 ךַאילש
 .ךַארּפש עגולק ןוא טָאג ןוא טלעװ ןענרעל ךיז טפיול סָאװ

 ,טרַאשעגסַױרא ךיז הנחמ רעייז ןופ ירפ רעייז ּבָאהכ

 ,דרע רעד ףיוא גרַאװסיױרג םעד ןשיװצ טײקמַאזעגנייא עליוה ַא

 יזענ עטסַאלּבראפ טימ םימכח ,םידמול-ןעלּבעפדלעפ

 ּבורג ןייד ייּב ןטעּב טרעטיּברַאפ ןיימ ,עמַאמ ,לחומ רימ ייז ַא

 .ּבטש ןיא ןעמוקעג ךיא ןיּב ענייד ןלייא ריפ יד ןיא

 טיהאּב טוג יוזא טָאה טנַאװ ןייד יו ךָאנ רעוו

 ףיױא ץעגרע ןרעװיןלַאפראפ טלָאזעג טָאה סָאװ ץערוחּב ןייד

 ,דירַאי ַא

 .דױּב רעשירענייגיצ א רעסָאװ ןיא סייוו רעוו

 .טיױרּב -ןא-רעסאוו ראפ רָאי ןכיז עטסנעש יד טנידעג

 ,טניוו ןרעּביא טזָאלוצ ,טייוועצ דיילק ןטיירּב ןטימ ךיז וטסָאה

 ,דניק-םותי ןייד ראפ טרעמכַאיעצ ךיז טָאה קרַאמ רעבלאה א

 -- טנַאה ןרַאפ םיא טכַארּבעג סרַאד ַא עלעױג ַא טָאהס זיּב

 טנַאװ ַא רעטניה ןיילא קידנציז ןענופעג םיא טָאה

 .סָאװכיסיײװ ןיא טכארטראפ

 טכוזעגּפָא ךיז טָאה רע ,טָאגנעקנַאד רָאנ
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 ,טכודעגסיוא טשינ ךיז טָאה ריד סָאװ .קיטנַא רערעייט רעד
 .גָאט םענעי טקיטייװעגסיוא טשינ ךיז טָאה ריד סָאװ
 קָאּב ַא יו ,עלָאּפ ןייד ייּב טלמעד יוװ ךיוא ךיא ייטש רעטציא ןוא
 ןייטשראפ טסלָאז וד ,ריד ןגָאז ןוא ןרעפטנעראפ יװ ךיז ליוו ןוא
 יד ןיא עטַאמש א יװ ןּבעל ןגייא ןיימ טלאה ךיא סָאװראפ

 : ,ןייצ עשיטניה
 ןיג טבש ןוא ָאי טבש ןטימ םולש טינ ךאמ ךיא סָאװראפ
 :קלָאפ-רעלטעּב ןטסכַאלגינעק םעד ייּב לטעּב ךיא סָאװראפ

 ןיירא ךימ זָאל
 .ןילא ּביילּב ןוא קעווא ףיול -- ןוא דױּבעטַאמש ןייד ןיא
 ,ּפָאק םעד ףיוא-ּביוה ךיא ןוא ביל רימ טרעוו עגר יד ןעוו ןוא
 ּפָארא יקצעניל לרעטעפ םנופ רבק ןטעקַאנ םוצ ךיא יג
 ,ןיירא ייז סנּפָאקוצ ןייז ייב קעטש ,רענרעד ןטעקוב ייווצ טימ
 ןיורק עקיליײה יד טכַארּבעג טָאה סָאװ חילשיקלָאפ א יוװ ןיּב
 דנַאל קיאור ןייז ףיוא גינעק ןזייּב ןטּבלאזעג םעד וצ
 רענעגייא ןיימ ןופ םימשּב עק'ימס עקידעּפעלק יד קעמש ןוא

 .טנַאה
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 ? ואוו

 ,רעדיל עניילק ,ןעוועג ריא טייז ואוו

 ?ןגָאלשעג אנוש םעד ןּבָאה רימ ןעוו

 ,רעדינ רעשיפרָאד ,רעשימייה רעד ןיא
 ןעגָארטעג ץלָאה ןוא טּפעשעג רעסַאװ

 ןגיצ יד טעשַאּפעג עקנָאל ןפיוא ןוא
 ,ןגיו יד ןיא טגיוורַאפ רעדניק יד ןוא

 טליצרעד תושעמ עליטש םימותי יד
 ,טלייהעג בושי םנופ טעמוא םעד ןוא

 ,ןגיוּבוצ ןוא דימ ,עקניטלא יד ןּבָאה

 ןגיא עטַאמ יד ןיא טייקרעטיול ןעמוקאּב

 --טנַאּפשעגניא רעקא ןיא רעדיוו ךיז ןוא

 ,טנַאה עקירטיצ יד ןוא דרעפ ערעגָאמ סָאד

 ,טסַאלּבראפ לּפענ ַא טָאה ןוז יד שזַא

 .שֵא רעָארג דרע יד ןוא לעג למיה רעד

 טרעיודעג ןייּפ יד טָאה עגר ַא רָאנ
 .רעיורט רעד ןרָאװעג זיא רעטיול ןוא

 ,טנַאּפשעג רעקַא רעד טָאה קיאור ןוא

 ,.טנַאה עטלַא יד טָאה טרעטיצעג טשינ ןוא
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 ...ביג

 למיה ןסיורג םעד לָאמַאכָאנ ביג
 ,לָאט ןלפש רעזנוא ןיא דרע עניילק יד ןוא
 ןטלעו עכיוה ןּביז יד סָאװ טשינ טרַא ךימ
 .לוק רעזנוא טשינ ןרעה ,ןסעגרַאּפ זנוא ןּבָאה
 טעּבעגסױא זיא םייח:-תיּב רעקניטלַא רעד יּבא
 ,טעּב סעמַאמ ַא יװ ,ייה ןעמירַאװ ןטכידעג-ךיוה טימ
 ,טסיירט -- ןעמעוװ ןוא קיטשרענָאד לטיורּב ַא טלעפס ןעמעוו
 ,ביג ,רעדיל ,תושעמ ןיא רימ סע ּביג ,רימ ּביג
 ,קעװַא ךיור-ןּברוח ןטימ ןיוש רַאװ יד זיא'ס זַא
 פוטש רעקידייל רעד ייּב ןציז שטָאכ טנוה א יװ ךימ זָאל זיא
 ,קערש עטסיוו יד עלעקניוו ןצרַאװש ַא ןיא טרעטיצס ואוו
 ,דײל עקיטעמוא עטצעל יד ,ןטיהּפָא יז ליוו ךיא
 ,טױט ןופ טנעו ריפ ןיא ןּבעל םעטָא ןטצעל םעד
 ,טימעג טקַאהרַאפ ַא טימ ,ּפָאק ןעמוטש א טימ
 ,דיל ןוא טכיל ךאלמעלפ עטצעל ןעקנַאצ ןלעװ רימ ןיא ןוא
 ןרעו טרענייטשראפ ,טיוט ןיא ןסקאווניירא קידעּבעל לעווכ
 ,דניצַא זיּב םיטויּפ עקיריורט עניימ עלא ןוא
 טניו ןליוה ןוא ,טייקידייל ןיא ןעמוקמוא ָאד ןלָאז
 ןרערט עטסיזמוא ערעיײז יו ,יירשעג קיטולּב רעייז יו
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 דיל
 רעדנואוו ןייד ףיוא-לקיוו ,יבר ַא

 .קעװַא ךַאװ יד זנוא ןופ ּביירט ןוא

 ,רעדניק וצ טפור'מ יוװ וצ זנוא ףור ןוא

 .קערש יד זנוא ןופ גַאירַאפ ,גָאי ןוא

 ןקַארשעגרעּביא רימ ןענייז טיוט ףיוא
 ,העש רעדעי רַאפ ,עגר רעדעי רַאֿפ
 ,ןקַאלג עטייוו ןופ גנַאלקּפַא ןדעי רַאפ
 .ַארק רעקידנעילפכרוד רעדעי רַאפ

 סנטַאש ןטײרּפש ן'דשח ,ןדשח ןוא
 ,טלעטשרַאפ זיא םינּפ ַא ואוו ןוא

 סנטַאש יד ייוורַאפ ןוא זנוא יירפרעד

 ,טלעצעג רעזנוא רַאלק סיוא לייט ןיא

 רערעווש ַא ןַאמוט ַא יװ ױזַא
 סייווכעלסיּב דיז ןּבעװסיױא טמענ

 רערעלק טרעוו יולּבלמיה רעד ךיוה ןוא
 ,סייוו ןדנעלּבוצ יינש ךַאלכעד ןוא

 ,ןענעקרעד וצ טשינ ףרַאד רעזנוא זיא'ס
 ,טפול יד ָאד טמעטָא סע גנירג יו

 ןענערּב ךַאלדנרעטמַאל עכַאלדירפ ןוא
 ,טפור לרעטסנעפּבוטש רעדעי ןוא

 רעיולּב ַא טכַאנרַאפ רעיינ ןימ ַאזַא

 טייוו ןופ שטנעמ רעכַאלרעדנואוו ַא

 רעיוט רעזנוא ןיא ןעמוקעג טנייה זיא
 ,טיולּב ,טרעדנואוו למיה ןוא דרע ןוא

 ןעגנַאגעגסױרַא קרַאמ ןפיוא זיא רע
 .ַָאד ןוא טרַאד םוקמ סָאד טקוקַאּב
 ןעגנַאהעג זיא דימת יװ רעגנעל ןוא
 .העש-החנמ עמורפ עליטש יד



 תיב ףלא ןימ ַאזַא

 ,דרַאּב רעסייוו רע'בושח רעד טימ רערעל ,רערעל ַא
 ? עלעגניא ןיימ טימ ןענרעל וטסעוװ סַאװ

 טלַאװעג ךיא טלַאװ סנױזַא סעּפע ,סנױזַא סעפע
 ,טלַאה ןּבַאה סע לָאז רע ,ןלעפעגנייפ םיא לָאז סע

 .עלעגניא ןיימ קיטעמוא לסיּבַא זיא רע
 סױרַא שַאט ןסיורג ןייז ןופ רערעל רעד טמענס ןוא

 ,תיבפלַא ןופ ךוּב סָאד --- רוּב ןעיולּב ַא
 טנַאה רעמורפ רעקידרעטיצ ַא טימ ןוא

 טַאלּב עטיירב עטשרע סָאד ףיוא רע טשימ
 .רענעדלַאג-יולב ַא ףלַא ןַא ןטרַאד טייטש

 טרַאװ ַא טייטש ףלַא ןסיורג ןרעטנוא זוא

 .טל ַא סע טכַאמ ,ףלַא-ּבױהנַא ןַא טימ

 רע'בושח רערעל ,רעטוג רערעל ,עשז"יוזַא יו
 ? טרַאװ ןימ ַאזַא דניק ַא ןייטשראפ וצ ןעמ טיג
 ליואוו רעייז ןיוש ךַאד ריא טסייוו ,ךַאנ וצרעד זוא
 ,עלעגניא ןיימ ,קיטעמוא לסיּבַא זיא רע זַא
 דרַאּב ע'בושח יד ךיז רערעל רעד טעלג

 רַאלק ןוא לעה --- רעּבירַא טַאלּב סָאד טשימ זוא
 רענרעּבליז ַא תיב ַא ףיוא-קיטכיל ַא טוט

 .דיוּב ַא -- תיב בױהנַא ןַא תיב ןרעטנוא ןוא
 ,טרַאװ ךַאלמייה ַאזַא טשינ ,רע'בושח רערעל ,זיא סָאד
 -- -- -- טראפ ןגעװ יד רעּביא דיוּב"רעניײיגיצ ַא

 ,ךַאד ריא טסייוו ,ןוא --- לייוורעד םעד רַאפ טייצ טשינ ךַאנ

 .עלעגניא ןיימ קיטעמוא לסיּבַא זיא רע זַא

 :ףַאלש םנופ יװ ּפַאכ ַא ךיז רערעל רעד טוט
 ?וית ןופ עלעגניא רעייא טימ ןּבױהנַא רשפא
 ,סנייא ךַאנ סנייא ךַאלטעלּב יד שימ ַא טוט רע ןוא

 ןייטש ךַאליײרפ רע טּביילפ ןטצעל םייּב ןוא
 .סניילק ַא למיליה ת' ַא טַאלּב ןפיוא טרַאד טייטש
 ,ןיז לחומ רימ טלַאז ריא ,רע'בושח רערעל ,עשזיוו
 ןײרַא עלעגניא ןיימ טימ ריא טעוו

 ?טרַא שירעדניקמוא ,שירעדניקמוא ַאזַא ןיא
 דרַאּב ע'בושח יד ךיז רערעל רעד טעלג

 דרַאב ע'בושח יד ךיז רערעל רעד טעלג
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 ...רע

 .ןגיוא עיולּב-שרעדניק ,עניילק טַאה רע
 .ןגייווש רעטרעוו ענייז שזַא ,ןייר ,קיאור טדער
 ,רעדניק רַאפ ךַאלדנורַא עניילק -- ?ץכעוט ןייז
 ,טלּבוה ,טלּבוה ,טלּבוה לכלבוה עלַאמש סָאד
 ,ךַאלעקעװשט יד רעּביא ךייוו טגנילק לרעמעה-רעּבליז עניד סָאד
 ,סיוא ַאד רע טעּב דייז ןטסרַאלק ןטסכייוו ןטימ

 ,ךַאלעשיקדּפַאק יד סיוא רע טעלג
 ; רַאלק-קירורט ןענוגינ ןּפיל יד ,טלכיימש םינּפ ןייז ןוא

 .רעטסנעפ עסיורג טימ בוטש ַא טַאהעג ךיוא בָאה ךיא

 ,עכיילב ַא טַאלּב ןיימ זיא תולזמ יד ןופ ךוּב םניא

 עקרַאטש יד ןוא עליטש יד --- ,ךַאי רעייז ןּבַאה עלַא
 וקרַאמעג עקיּבױטש יד ךרוד רעּבירַא םיא ןגַארט

 ,לסקַא יד ןופ ןפרַאװעגּפַארַא םעניימ ןיוש ּבַאה'כ

 .םיגונעת עשירַאנ עגולק יד ןופ ךיז ןַאטעגסיוא

 .ןעלקניוו עניימ ןטיה סנטַאש עטוג

 ,ךַאלדנורַא יד ןיא סנדייז עליטש סָאד טײרּפש ןוא טײרּפש'כ
 .ור ןיא ,סייוו ןיא ,סייוו ןיא דַאלרעגעלעג יד סיוא טעּב
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 הרושּב יד

 ,רעדירּב ,ןטייצ עקידעכַאװ ןיא
 ,טײלעמירַא םיבוטמוי ןרעוו

 ןדנעל יד טרוגעג קעז יורג זיא

 .טלעוו רעד ףיוא לגָאװ ןעיורג ןיא

 .רעטלעטשרַאפ ַא רעלטעּב רעדעי זיא
 היא רע סָאװ ןוא רעװ טשינ סייוו ןעמ
 ,חרוא ןַא ןַא בושי ַא ןיא טמוק
 .ואוו טשינ טסייוו ןעמ ןוא םלענ טרעוו

 דשוח ןענייז רעדניק עניילק רַאנ
 .סַאג ןפיוא ערעייז טירט יד
 . ,סנטַאש ערעייז ךָאנ ןקוק ןוא
 .קעז עטלַא עיורג ערעייז ןוא

 טעשזדנַאלּברַאפ טכַאנרַאפ לַאמַא טפערט סע
 ןיירַא בוטש ַא ןיא ןַאמירַא

 רעמינּפ עשירעדניק רעּביא ןוא

 ,דיירפ עקידנכַאװ ַא ףיוא טייג

 ןּפַאט ,םיא םורַא ךיז ןלעטש יז
 .קַאר ןקיּבױטש ןייז ןופ סעלַאּפ יד
 ,ןגיוא יד ןיא םיא םורפ ןקוק ייז
 .קַאזרעלטעּב ןייז ןַא ןריר ןוא

 ,לגיוו ןיא ךַאנ ,עטסנעלק'ס וליפַא
 טכוז ןוא ףַאלש םנופ ךיז ףיוא טּפַאכ
 ןזַאלעגסױרַא סָאװירַאנ טלַאװ'ס יו
 .טנַאה עקיטכיל עסייוו סמולח םעד
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 טולּב

 -- .ןטעּברעד ץלַא ,ץלַא ןשיט ערעייז ייַּב רשפא טסעוו

 קירעדינ רַָאנ ּפַאק ןייד טלַאה
 .םיפוצרּפ עקיטכעמ ,עסיורג ערעייז רַאפ

 ,לפַאטנַאּפ ערעייז םורַא טניה םינימ עלַא

 ,רענייש ,רעכַאלרעדנואוו ,רעטוג ,וד ןוא

 .רענייא טעכיוא טזיּב
 ,טעַאּפ ,רעפַארטש ,רעזיילסיוא ,איבנ
 ,דיילּב ןקַאּב יד ,ץימ-דובכ ןיא טלעטשרַאפ

 .ןענַאװנופ רעטעשזדנַאלּברַאפ ַא יװ --- קילּב רעד

 .ןענַאװ וטסעזרעד ,גנואילּב ןקעמשרעד ייז ואוו

 ,הביבס רעייז ןיא זענעטַאשמורַא ךיוא טסזומ רַאנ

 .עווירג רעגנַאל ַא ,עדניּב עצרַאװש ַא

 .זַאשזד רעייז ןיא גנַאלק רעקירעיורט ,ַא

 סעכ רעקידנענערּב-רוּפרוּפ הרוש -ַא

 ,דיל קיטכַאנרַאפ ןייד ןופ טנַאזירַאה םייּב
 .סַאג רעכַאלמייהמוא רעד דרוד רעּבירַא ןּבעלניילק ןייד טסגָארט

 ,אשמ ןייד ריד רעגנירג ץלַא גָאטיַא-סָאוװ
 .ןסַאג רעקיצניװ ץלַא
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 דיל

 ןעלקניוו עיינ ןיא ןוא טנעוו עיינ ןיא
 ,דמערפ עסייוו ַא ,טייוו עטלַאק ַא
 טרעּפוק ןופ קעד ןפיוא ! סניפעג ַארַא'ס
 ,דמעה שידַאמטלַא ןַא ןופ לּברַא רעד

 --- ,ןרַאירעדניק יד ןופ רודיס רעד

 ,ךַאװש ןוא לעג רעטעלּב יד טסשימ וד
 תורוש שדוקדזושליטלַא יד ןוא

 .ךַארּפש רעשימייה רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא

 שידיא רעטסַארּפ ,שידיא ,שידיא זיא'ס
 ,דיל ובוט המ עקידנעגניז סַאד
 ,רעדירּב עּביל ,רעדירּב יוא ,ױזַא יו
 .טיהעגּפָא טינ רצוא םעד רימ ןּבַאה

 ןיוש טכַאמעגוצ טָאה טייצ יד . טסגַאז וד
 ,דיל ןטלַא םעד ןופ ןרעיוט יד

 ןריט עטכַאמרַאפ יד ייּב ךיא גיל
 ,טירט ענעגנַאגעגּפָא יד רעה ןוא

 רעטרעוו ענעי ןופ לוק סָאד רעה ןוא

 ,דייל ןוא טעּבעג סרוד ןצנַאג ַא
 ןגייווש ענעדלַאג סַאד ןעגניז טוט ױזַא

 ,טייגרַאפ ןוז יד ןעוו ,ברעמ טייזרענעינופ
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 רירדַאמ

 - יעדנעגעל יד ןייגפיוא קינוז טמענ רַאװ רעזנוא ןיא ךיוא

 ןטייקילייה עגנוי עריא טימ דירדַאמ ךַאלרעדנואוו ַא

 ןופ ןטַאש ראמט רעד סואימ ךַאנ ץלַא טגיל דרע ריא רעּביא

 ַאקנַארפ

 .עּביל ןופ םולּב עיולּב עיינ יד טסקַאװ ןברוח ריא ףיוא רָאנ

 ףישרעדניק עקירעיורט ַא טקישעג טשינ יז טַאה גערּב"םי ןכלעוו וצ

 ,תורושּב עסייוו טימ ןַאפדגרַאמ עטקעלפאּבמוא ןַא ווא

 לָאטש ןוא טולּב טימ טייזרַאפ טַאה יז סָאװ ןוא

 ןעמי עבש עלַא ףיוא ןײגנרַאלרַאפ טשינ טעװ

 . ףרַאד ןעמ וַאװַא ןעגנערּבקירוצ סע טעװ טניוװ רעד ,ןוז יד

 טרַאװ ןכיוה םנופ לקַאפ םעד ןדנוצעגנַא טַאה טַאט עסיורג יד

 דרעוװש יד טפַאשרעדורב טימ טַאה רעדיוו ןוא

 רעד ףיוא ּפסַאנק-דיל םעיינ םוצ ןּבעגעגּפַא תוחילש ריא

 .דרע רעטנַאנ

 ,טפעהעגפיונוצ וּבַאה טעַאּפ ןוא איבנ ןוא קלַאפ סָאװ

 סרעלטעּב םעד ,דיילק סלדיימטסניד רעד יוװ טושּפ זיא דיל סָאד

 ,טיורּב

 סַאגרעטניה רעטלַא רעטצעל עמַאס רעד ףיוא לייוו

 .טדײשַאּב רוד ַא ןופ לרוג רערעווש רעד טרעוו

 גָאט םעיינ םעד וצ הליפת עטשרע יד טרעוו'ס ואוו לַאטש יד

 .טכירעגּפַא ןּביולגמורפ טימ סערַאּפשיגנורעמעד יד רַאפ

 --- .ןיישנעטש רעקידנעקנַאצ רעד ,טכיל יד ןוא ןעלקַאפ יד

 .טכַאנ טימ גַאט רעד ךיז ןדיישוצ סע ואוו העש-רעטיצ יד

 דלעפ ןופ געוו ןרעּביא שטנעמספרַאד רעטשרע רעד

 טלעצעג ןייז ןופ ךַאד ןעַארג םורַא ןיורקטכיל ַא טעזרעד

 טלעוו רעקידנמעטַא רעפיט רעד םורַא-םוא ךיז טקוק ןוא

 .טכַאדרַאפ ןוא רעדנואוו טימ
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 ...רעטרעוו עטושּפ

 יא

 ,המכח רעקיטכיל ןייז טימ טַאכיק ןַאד
 -- .טפַאשּביל ןוא טייקסטוג רעלעדייא ןייז טימ

 ןייז זנוא לָאז טשטנעּבעג ,ןטעַאּפ רעדירּב ַא
 ,השורי רצוא ןייז רַאפ קנעדנַא ןייז

 ;ןפורַאפ ךַאלרע ךיז רימ ןענַאק ןעד ןעמעוו ףיוא
 טּפשמ םוצ ןפור זנוא טעװ טלעוו יד ןזעוו

 ,גַָאטקרַאמ םעד עלַא יװ ןעניד-טשינ רעזנוא רַאפ
 .ךַאלגניא יו ןפיולטנַא רעזנוא רַאפ

 ,הרובג רעקיטכיל ןייז זַא ,םיאיזַא דיז טנַאמרעד
 ךייא טלַאפַאּב טײקנלַאפעג ןופ העש יד ןעוו
 ןקיטומ ןייז קילּב ןייז ןַא ,םיא ןַא ךיז טנַאמרעד
 -- -- וגעוו עקידייל יד ףיוא גנַאגכיױה ןייז ןיא

 גרעב יד ןופ ןטַאש רעד יװ ןפַאלטנַא זיא דחּפ רעד
 ,חרזמ םעד טנפעוצ סָאװ ןוז רעד רַאפ

 ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה ַאשטנַאּפ רעשידרע רעד ןוא
 .ךלמ ןייז ןוא רַאה ןייז --- רבח ןייז

 טייקרעטיול סיורג זיא ץרַאה ןייז ,טריפ רע ואוו טסייוו רע
 ,ליּפשידַאװ-וא-בוטמוי ןרַאפ גיוא ןייז רעטכינ זוא

 ןעמענ ערעדנַא טיג ,שרעדנַא ןַא רַאנ טפור רע
 ,געווכיוה ןופ ןגעקטנַא םיא ןעמוק סַאװ ןכַאז יד

 ,ןלַאּבמיס עסיורג ןופ רעטיר רעלעדייא רעד זיא 'וע
 ,ןכַאז עמירַא ןופ רעזיילרעד רעיירפ בעד

 ,רַאיצנַאג ַא ןופ ךַאװ רעד ןיורק ַא ןַא-טוט רע
 ןכַאז עשרעדניק רע טקנעש רעיורט םעד ןוא

 ,השורי ענייש ןייז רעדירּב ,רעייט טלַאה

 רערעל רעסיורג רעד סָאװ ,תוא ןייק טשינ טסעגרַאפ
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 ןגעוו יד ןופ טסיװ רעד ףיוא זנוא טימ טנרעלעג טָאה

 .דימת טּבעװשעגיזגעקטנַא םיא טַאה טסייג סטַאג ואוו

 ,רעמיוּב ףיוא טנװַא םנופ רַארּפש רעד טימ טדערעג טַאה רע

 .ןטלעצעגספרַאד יד ןופ רעכעד יד ףיוא דלָאגנוז ןופ

 לגרעּב ןפיוא לימ רעטלַא רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא

 .ןטניוװ ןוא ןטייוו ןופ תודוס עלַא טסייוו סַאװ

 ןגייא זעוועג םיא זיא רע ,טעמוא םנופ ךַארּפש רעד ןיא

 טעמוא רעקיּבייא רעד --- רערעל ןטוג רעזנוא

 ןטלַאהַאּב ךיז רַאפ וליפַא טנַאקעג םיא טָאה רע רָאנ

 .לדייש ריא זיא דרעוװש יד טלַאהַאּב ןעמ יו

 תומחלמ יד טסיװ רעד טימ טריפעג רע טָאה זנוא רַאפ

 .ןענואוועג תומחלמ עסיורג יד רע טַאה זנוא רַאפ ןוא

 ,רעדירּב ,השורי רעזנוא ףיוא אנוש ַא טרעיוה טציא

 .סנקלַאװ יד רעטניה זופ ןוא גרעּביגרַאּב יד רעּביא ןופ

 ב

 טוג רעייז טנעקעג זוא טנעקרעד דיא ּבַאה סַאג ןייא רָאנ

 ,למיירטש-רעטופ זקידכעלייק ןטיירּב ןטימ ןייד םנופ

 טוה רעשזירַאּפ זסיורג ןצרַאװש ןטימ גנוי-עלַאגעלַאּב ןזיּב

 ןפייפ ךַאלרעדוַאװ ןּפיל עליוה יד טימ טגעלפ סָאװ

 ,ןפיוה עשיאיײבר-טלַא ןופ וליפַא םינוגינ

 ,ןנילע זיּב רודיס ןקידנעגניז רעקיטש ,רעדיל-םיבנג

 .ןענייוו זגעלפ סעיוג:קרַאמ יד שזַא ,עפיטיקיריורט

 ױזַא טַאלג טשינ רימ ןענייז ןעיירעפייפ עקיזַאדיד

 ייורטש זופ דַאד ַא רעּביא טניוו ַא יו ןעגנאגעגייּברַאפ

 ,ןדנוצעגנַא ךימ ייז ןּבַאה םַאלפ ַא יוװ ,רעקַאלפ ַא יו

 ,ןעגנוי הלגע-ילעּב יד וצ ןגיוצעג ךימ סע טַאה קידנעטש ווא

 סיפ עסיורג ,ערעווש יד טימ רעקיוה ןקירעדינ םוצ

 ,ןדנושעג תולבנ דַאּב ןרעטניה גרַאּב םייּב טָאה סַאװ

 ,ןזַאּב וצ ךיז דייט םייּב טרַא רעדנוזאּב ַא טַאהעג טָאה ןוא

 ,רעסעפ עטזייארַאפ יד טימ סרעריפרעסַאװ ערעייט ,ַא

 ןלעדייא ןטימ רעטסוש החמש !!טסילַאיצַאס, רעכַאלרעדנואוו

 רעסעמ
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 םיקוסּפ ענדַאמ-יינ טדערעג טָאה רע --- עװעילַאכ רעד זיא
 ןעקוהרַאפ טַאהעגיּביל טַאה ןוא םיריבג יד ןגעק
 ;עיסעצַארּפ רעקידהלהּב ַא ייּב חלג ןקידנעלּפערּפ םעד

 ןסעזרַאפ טרַאד ךיז זיא רע רַאי לפיוו סייוו רעוו

 װַאטסירּפ ןטעגרַאהוצ ַא ּבילוצ ריּביס ןיא גנוקישרַאפ ףיוא
 ,דַאװַאז ןיא הפרש ַא ייּב טכַאנרַאפ קיטיירפ טקנוּפ
 .טָאטש ןרעטניה ןופ ןדיא ןּבירטעג טַאה לרע רעד ןעוו

 גרַאב-ַא-ּפַארַא ךייט ןופ .ךַאלסעפרעסַאװ ןּפעלש תבש-ברע
 .ןשעל ןוא ףױרַא-גרַאּב

 ןוא טעוװועדישזעג ןוא טלדיזעג ןּבַאה םיצקש-םילרע יד זעוו
 ,ןּבירטעג

 ,רוחב רעּביל ,רעכַאלרע ,רעטסוש החמש ,וטסַאה טלמעד
 .ןּבירשרַאפ עטכישעגטלעוו רעד ןיא ןעמַאנ ןייד

 .ַאד טרַאד זיא ןעמַאנ ןייד זַא רעכיז ןיּב דיא
 !?ןעמוקעגניהַא וטזיּב ואוו ,רערעייט החמש וד ,וד רַאנ

 ,לכיימש ןשלגניא ןייד ,זַאנ-רעלדַא עפרַאש ןייד קנעדעג דיא
 ,לטניּב-רעדיל עטסנעש'ס ןדנוּבעגפיונוצ טציא טלַאװ'כ

 לכיא-להוא ןייד וצ ךיוה רעד ןיא ןגָארטעגּפױרַא ןוא

 .ענייש ןוא עטסקילײה יד טימ םענייאניא ץעגרע טסור וד ואוו
 לדייא ןייז דניצַא ףיוא רימ גניז ,גניז ,גנונַאמרעד עכַאלרעה ַא

 .טלַאטשעג

 ,טלעוו לקניוו ַא ןיא ץעגרע ךָאנ טסּבעל וד בוא ,רעטסוש החמש
 רעוטפיוא רעצנאג ַא ןעוועג ןַאד ןיוש םתסמ דיא יו וטזיּב
 ןפייפ ןייד ןוא רערעל ןיימ זוא רבח ןיימ וטזיּב
 ,ןפיילש עניימ ןופ סייוורעּבליז יד ךרוד ךַאָנ טציא רימ טקוצ

 ,ןוגינ ַא ןייד ןופ שינעכעדעג ַא ןיא ףיוא-זרעטיצ ןּפיל עניימ זוא
 ,שרעדנַא לסיּבַא םיא ךיא גניז רשפַא

 ,חסונ ןטלַא טימ ףיונוצ םיא ךיא שימ רשפא
 ,רערעייט החמש ,ךיד טעּב ,ךיד טעּב'כ רַאנ
 ,ּפַארַא העּפשה ןייד ּפַאק ןיימ ןופ טשינ םענ
 םינמיס יד ןופ ּפַא טשינ דיז גָאז

 ;םינּפ טושּפ ןייד ןַאמרעד ןוא ןַא דיא סצוו
 טלעוו יב עסיופ ַא טימ ןענערַאװ ןייד ןופ

 ,סַאװרַאפ ןיוש טסייוו וד --- ןײלַא טַאג וליפַא זוא
 זַאנ רעטיולּברַאפ רעד טימ עסקַאט לעּב רעד ןוא
 ,ןיינ זַא ךיז טכַאמ רע רַאנ ,ןופרעד ךיוא טסייוו
 .ןייצ עסואימ עלעג עסיורג ענייז ןיא םיא קיטיײװ ַא
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 דר י א

 ,ןּבעל סַאד טקנעשעג רימ טסַאה .טָאג

 ,טינ -- עטנעַאנ ןּביז עניימ זוא
 טייקיּבייא רעד ןופ ףַאלש םעד עלַא ןיוש ןפַאלש ייז

 .טירט עַארג עניימ ךַאנ לייצ ךיא ןוא

 ; טעגרַאהרעד ייז וטסַאה ,טָאג ,קידהנושמ ןוא
 ,טנַאה ס'נלזג ַא ךרוד דלַאװ ןיא םעד

 ןּביױלג םעיינ ַא רַאפ המחלמ ןיא --- םעד ןוא
 ,דנַאלרעטעפ ןרַאפ החיצר ןיא --- םעד ןוא

 ןגײלקעװַא טשינמוא ןוא טסיזמוא וטסעוו ךימ

 .טכַארּבעגרעהַא טסיזמוא ךימ טסַאה וד יו

 ןּביולג עלַא יז סָאװ ךַאז ןייק ןיא טשינ ּביױלג ךיא

 טכַאנרַאפ ןטכענ ךיא ּבָאה רסומ לסיּב טצעל'ס ןוא

 םיצקש ןצעּביז רַאפ לסעג ןיא ט'נשרד'רַאפ

 ,דרַאּב יד ןדיא ַא ייּב ןסירעג ןּבַאה סַאוװ

 עּבלַאה ַא ריא ןופ טעװעטַארעג םיוק ןוא

 ,טרַאװ-לוזליז ןטסקיצומש ןטימ םענייאניא

 ,ןלַאפעג ּפַָאק ןיא ןייטש ַא יו רימ זיא סַאװ
 .יווייס ץנַאג ןּבילּבעג רימ זיא ּפַאק רעד רַאנ

 ! טרעטיצ לּפַא-גיוא ןיימ יו .טָאג רעסיורג .,רָאנ

 ,ינק יד ןופ סױרַא ןכַאנק רימ ןעגנירּפש'ס ןוא

 ,םיתמ עטוג עטנעַאנ עניימ ןופ טכַארט ךיא ןוא
 .ךיז רעּביא זַארג לגרעּב ןייז טימ רעכַאלטיא
 ,רעטרעוו עקידעכַאװ יד ךַאנ ץלַא רעייש ךיא ןוא
 .ךיש רַאּפ א ךַאנ ןופ ןליוז יד סיוא ּבייר זוא
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 דייז טלַא

 ,בקעי ,תוגרדמ עלעדייא ענייד ןופ ּפַארַאדײג
 ,ןטייקיגיילק עיורג יד ןיא טפַאשּביל טימ ןייא ךיז בעל
 .עסיורג טימ ןוא רעדניק טימ תיּבפלא ןרעל
 ןטייוונופ ךיז טימ ןוא טנעַאנ ןדעי טימ ייז

 טייקליטש רעיולּב ןייז ןיא ןעור רעדיל רצוא ןייד זָאל

 קינײװנסיױא ןוא יירפ ץכַאגַאז עטסַארּפ סָאד גניז
 ,רעּביטש יד ןוא ךַאלפיוה יד טימ ןוא סַאג רעד טימ
 ,קינעטרעטנוא ןכַאװ עלַא ןופ טייקיּביטש רעד רעוו

 ,ןלייה ךיז ןוא ןַאטיײװ .ןַאטײװ טעװ עקידנואוו טפַאשקנעּב
 ,ןטולּב טייקמוטש רעד ןיא ,ןצנַאגניא ךיז ןלייהרַאפ טשינ
 ןפיולטנַא וצ ןגעוו עיירפ עלַא ןענייז ןרַאלרַאפ זַא
 ,ןטוג ַא גנַאלק ןכַאלרעדנוַאװ ַא ןענעגעגַאּב ןוא

 ,רבדמ --- ןסַאג עלַא ,עּבלעזיד געט עלַא

 ,תמא 'ד יד טקיטש ןוא טגנע טײקנַאטַאנַאמ יד ןוא
 ןפָארטס עטסניד ענייד ןיא ןיוש וטסָאה לַאמנייא

 ,שמש ַא עלעדיא ַא וצ סענמיה ענייד ןעגנוזעגּפַא

 ,םולח ןַא ןוא עילידיא ןַא ,רעיורג שמש ,שמש
 ,ןעלמירד לסיבַא וצ עפַאס רעד ףיוא ךיז גייל

 רעדנואוו ,ןטייקילייה ,תוברוח יד טָאג וצ זָאל
 .ןעלמיה עקיגַאטייּב ןופ ןכיוה ערעטיול יד ןוא

 םיזמר רע'תפצ:טלַא טימ רעטרעוו יד רעמ טשינ שטייט
 ,רעטנורַא-גרַאּב יצ ,ףױרַא גרַאּב יצ ,ךַאי זיא רַאװ
 ןעגנוזעגּפַא ךַאלרעה תבש םעד טנזעגייז ןייד טסַאה
 ,רעטנוצ טנװַא ןטצעל ןיא טילגרַאפ דיל ןייד זוא
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 ןגער רעּבױט א

 ,טשינ סע סייוו רעוו ,גנַאל ןיוש ,גנַאל ןיוש

 ,ןרַאװעג םייה סיוא םייה רעזנוא זיא
 ,דיל ליטש טצעל ַא זיא ןּבילּבעג
 .ןרָאװעג טציא רעליטש ךַאנ דיל'ס זיא

 ,טָאג ,קילגמוא ןסיורג ַאזַא ךַאנ
 .רעכייז רעדעי ןרעוו קילייה ףרַאד

 טַארט רענעקַארשעגנייא רעזנוא רַאנ
 .רעכיילּב ןוא ץלַא רעמוטש ,רעּבױט טרעוו

 גיוא סָאד טקוק טייקליוה רעטלַאק טימ

 ,טרעיוה טייקדמערפ ַאזַא --- ךיז םורַא

 גייווצ ןרַאד ןייז ףיוא ,םיוב רערַאד ַא

 .טרעיורטרַאפ טייקידייל עטיוט יד טציז

 רימ ןיא טציז ןוא םיוּב ןפיוא טציז יז
 ,ןרעק ךיז וט'כ ואוו םוטעמוא זוא
 ,ריט םייּב ץַאק עַארג יד זיא יז

 ;ןרעטש ןטייוו םנופ ץנַאלג רעטלאק רעד

 טייל עטלַא ןופ טיײקנגױּבעגניײַא יד

 ,טעמורַא סַאג ןיא ךַאנ ןכירק סַאוװ
 טיוט םוצ גנַאל ױזַא ךיז זּפעלש ןוא

 ,טעמוא ןטסיוװ ןטרעוװילגרַאפ ַא ןיא

 ,גַאטנטוג ַא ;ןגַאז ריא לעװ דיא
 .ןײגקעװַא העש רעטצעל ןיימ טימ לצווכ ןעוו
 קַאלג ןּביוט ןייז ןא ןעגנילק טעװ טכַאנרַאפ רעד
 .ןגער רעּבױט ַא ןלַאפ טעװ למיה ןופ ןוא
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 . . . ןּבעל ןגנע ןופ

 ןײגקעװַא ךיא לעװ זּבעל וגנע ןופ
 ;טלעװ רעד ןופ ור רעפיט רעסיורג רעד וצ

 רעגעלעג ןטגיוורַאפ סעמַאמ:עטַאט ןיימ וצ

 ,דלעפ טלקניוורַאפ לקיטש קיטיײז ַא ףיוא

 ,ארומ רעשרעדניק ןיא ךַאנ טרעטיצרַאּפ ּבייל ןיימ
 ,טונימ רענייר רעד ףיוא טרַאװ המשנ ןיימ רַאנ
 ןדייז ןיימ ןופ םינּפ סָאד גיוא ןרַאפ רימ טייטש סע
 ,טוג זיא'ס ,טוג זיא'ס :טייקרעטיול רעסייוו ןייז ןיא

 בויא רפס רעיינ רענעגיוושרַאפ-םוטש ַא
 ,טמעלקעג טימעג ןכַארּבוצ ןייז ןיא טַאה

 וועיק ןופ טַאטשטלַא ןיא לכלַאטיּפש-סַאגרעטניה ַא
 ,דמעה ןגייא ןַא ןיא יו טע'דוסרַאפ םורפ-םורפ טַאה

 ןגיוא עטוג יד ןוא דרַאב יד ,םינּפ'ס רַאנ
 ,טיהעגסיוא טייקכַאלדירפ ערַאלק ַא ןּבַאה
 ,ןגייווש ןייז טילּבעג טָאה דלַאגניגו דלַאג ןיא
 ,טילּבוצ ןייש םיא ןיא ךיוא ךיז טַאה טיוט רעד זוא

 ענייר יד הליפת יד ןצירקפיוא ןענַאק לַאז'כ זעוו
 ---.טלעהעג ליומ קידנגייווש ןייז ףיוא טַאה סַאװ

 עניילק ַא טסיירט ַא --- טכַארּבעג ריא ךיא טלַאװ
 ,טלעוו רעד ןופ דמערפ רעד ןיא רעדירּב עטנלע עניימ וצ

 רעכייז ַא ןּבילּבעג זיא טכיל ריא סַאװ טוג רַאנ

 ,םויה דע ךַאנ שינעכעדעג קיריורט ןיימ ןיא
 רעכיילּב ןוא רעדימ ןוא רענעלק ןרעוו געט יד זוא
 ,םיוּב ןופ ןגייווצ עזַאלרעטעלּב עַארג יד יו
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 רעטייווצ ַא ןוא רענייא

 ,גרַאב ַא ףיוא םייה ןיימ ןעיוּב לע ךיא ;טגַאז רענייא

 .קעװַא רּבדמ רעד ןיא לע ךיא ;רעטיײװצ ַא ןוא

 ?קרַאטש קיד'תמא זיא רעו ?ץלַאטש קיד'תמא זיא רעוו

 ,קעלפ ןייז ףיוא טיונ רעד ןופ ברַאה ןטימ טּביילּב סַאװ רעד

 ,ביל ןוא טנעַאנ ןייז ףרַאד טלעוװו רעד ןופ לוע רעד לייוו

 ,בוטש ַא טרעקיוהעג טייטש סַאג ןיא יו גנַאל ױזַא

 טכַאנרַאפ זיּב ירפ ןופ טלטעּב סָאװ רעלטעּב ַא ןוא

 .טכַאל סע יצ ,טנייוװס יצ טשינ טסייוו סָאװ םינּפ א טימ

 רַאי ַא ךַאנ ,העש ַא כַאנ ,גַאט ַא ךַאנ וצ סרַאװ

 ,רוד ןצנַאג ןייד טימ םענייאניא ןיוש טסעוװ וד ןוא

 קערש ןטליטשרַאפ טימ ,עּברַאט ןוא ןקעטש טימ

 .געוו ןקידנטַאש ןפיוא קרַאמ ןופ ןעוורעקרַאפ דיז

 טנעקעג רָאנ טסַאה וד ליפיוו ;גנוקיאורַאּב

 טנעה עשרעלטעּב עזַאלטסיירט יד ןענײשַאּב
 טנַאה ַא רַאנ ואוו ןוא גיוא ןַא רַאנ ואוו סַאװ
 ,דנַאש ךַאלרעּבליז ,ךַאלרעּפוק יד ןפרַאװעג טָאה

 װַאר ןיא ריא טזַאלעג ןוא קעװַא קיאור ךיז ןוא
 .ףַארטש ןייז ןוא םומ ןייז ןוא גָאט ןקיביױטש ןייז טימ

 קרַאמ ןקיטכַאנרַאפ םנופ ןרופ עקידייל ךַאנ ןוא
 .קרַאק ןפיוא דנַאש ןופ הללק רעד טימ טּפעלשעג ריז
 טרַאװעג טעכיוא םיא ףיוא טַאהס ואוו רעפרעד רעטניה
 ,טכַאנרַאפ ןקיטכוזלעג ןיא רעטסנעפ ַא ,עּבזירּפ ַא
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 לאערטנַאמ ןיא רעטניוו

 ןעיינש ענעדייז ,עגנירג

 ,דרע רעד ףיוא ּפַארַא ךיז ןגיוו

 טייזעג טלַאװ יורג עכיילּב יד יו

 .דרע רעד ףיוא ור עגנוי

 ,קיטכיל ןרעוו ךַאלמייב יד

 .טנעה עשרעדניק --- וגייווצ

 ןגייווש ןטייוו ןופ דנַאל סָאד ּבַאהכ

 ,טנעקרעד טייקליטש רעייז ןיא

 ,עטורַאּב .ערַאלק ןעייטש יז
 ,טכַארטרַאפ גנירגיקירעּבליז

 טייקליטש רעייז ןיא טרעהרעד ּבַאהכ
 ,טכַאנרַאפ ףרַאד עשימייה סַאד

 םיחלג יד ןָאקלַאּב ןגנַאל ןפיוא
 ,ןיהַא ןוא רעהַא םוא ןענַאּפש
 םיליהת טנעה יד ןופ ןגַאז ןוא

 .ןיז ןעמורפ זקיאוד ַא טימ

 םערַאװ ןגיל רענטרעג עסייוו יד

 ,טנַאנ --- למיה רעַארג רעד זוא
 לּפענ ןופ לַאש ,ןעגנירג ַא ןיא

 ,טנַאזירָאה ןיא גרַאּב רעד ךדיז טלקיוו
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 רעגייז א

 ,רעגייטש ןעטלַא םנופ גנַאלקּפַא ןָא ךָאנ ןוא ךַאנ ּפַאכ

 .טיונ רעזייב רעד ןופ ז'העש ערעווש יד סיזרַאפ

 .טיורב ךַאלשירק יד יװ םידסח עטלייטעגוצ

 ? טלעוו עכַאלמייהמוא יד רעכַאלמייה טכַאמ רעוו

 ,ץ'חישמ ןגעוו ןשרד ןטלַא םנופ השרד יד לַאמַא

 ,ןכירקוצ ןַא-טמוק ףרַאד שימייה ַא ןופ חרוא ןַא לַאמַא

 רעגייז רעטכַאדַאב רעד סַאד זיא דימתו דימת רַאנ

 --.הרמג רעד ןופ ןוגינ ַא טימ יװ ןיוש ךיז טגיוו סַאװ

 ןרַאפ ןייא ןיא ,ןרַאפ ןייא ןיא ןטלַאה ןרַאי יד
 ,געט ,ס'עגר טימ טַאלּברעּפיצ םעד םורַא דנור

 ,קעװַא סַאג רעזנוא ןופ ןיוש ןענייז סע עקניטלַא ליפיוו

 .רעטלע ןרָאװעג זייוועגר ןענייז עגנוי ליפיוו זוא

 רעדלעפ ןגערּב יד ייּב ןפַאלש ךַאלמלוע-תיּב
 .,קערש טימ םעד ןגעוו ןטכַארט םינַארַאנ דָאנ ןוא
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 קיבייא

 ערעדנַא יד ןיוש ןעמוק ,ןעמוק ייז
 ,רעיורט רעזנוא ןופ רעמ טשינ ןיוש ןסייוו סַאוװ

 ןּביולג ןצלַאטש ןיא ּפעק יד ףיוא רעדיוו ןכיוה זוא
 ;ךעיוּב ןטלעװ עסיורג יד זַא רעדיוו ןכיוה ןוא

 ,רעדיל ,תורוש ערעזנוא ןיא 'רַאנ זוא

 ,ןרעיוה ןברוח םנופ סנטַאש יד ןּביילּב ןלעוו

 םירמוש --- סנטַאש יד רעטניה --- רימ ןוא
 .ןרעיוט-דטלעוװ ענעלַאפעגנײַא עטלַא ייֵּב

 קיּבייא ,דימת לייוו ,ןטיה ייז ןלעוו רימ
 ,ןגעוו עזַאלמיײה רעּביא רעלגַאװ ןּביײלּב ןלעוו
 ,ןעמוק וצ ואווַא ןּבָאה טשינ ןלעװ סַאװ
 ,ןגערפרעד דיז ןעמעוו וצ טשינ ןוא

 ,להוא רעַארג א --- רעדיל ערעזנוא ןיא
 ,לשיט ןטעקַאנ ןפיוא טנערּב טיונק ַא

 געווּביױטש ןקיּביײא זופ ,טנלע ןקיּביײיא זופ

 ,ןשירפרעד לעז יד םיליהת הרוש ַא

 סעציילּפ עדימ יד ךיז ןגייּב קיאור זוא
 ,עלעג יד ךַאלטעלּב יד ףיוא זייַא זעלמירד זוא

 ךיז טגיוו תושמשהדויּב רעקידלַאג ןזוא

 .ןלעווש עקירעדינ יד ייּב למירד זיא
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 טכילקיּבייא

 טיווצ ןוא דייז עטשרע סַאד סופ ןרַאפ ךַאנ טגיל רימ
 .דמַאז עלעגדןדלַאג סַאד ןוא ןעירפרעדניא עטייוו זופ
 טילפ ןוא ןָא טמוק סָאװ לגיופ רעד ןײלַא ןיּב ךיא

 ...דנַאל רעדנַא ןַא וצ רעמוז ןוא טסּברעה ךרוד

 דרע עטנַאקַאּבטלַא ןוא ענעגייא יד --- דנאל רעדנַא ןַא
 ,טניוו ןיא ,םי ןזיא ,ןוז ןיא ,ןטַאש ןיא ,טכיל ןיא

 ,דרעּב ןוא ּפעק ףיוא יינש רעד ,גרעּב ףיוא יינש רעד
 ,דניק ןופ ליומ עסיז סַאד ןוא לכייט ַא יב רעמוזירפ

 ,ןײלַא ךיז רעּביא טמַאזנײא סָאװ טרַא סָאד ביל ױזַא ּבָאה
 .דלעפ ןדליוו ןרעּביא ןירג ןטשרע םנופ קיריל יד ּביל

 ןייגוצ רעוו ךַאנ ריד וצ טמוקס ,גנוטכיד עביל עטלַא ָא
 ,טלעוו רעגנוי רעיינ ַא ןופ תודוס ריד טיורטרַאפ

 ,טייוו טינ ַאד ּבוטשפרַאד רעטיירּב ןייד ןיא ךַאנ טסניואוו וד
 ,ןיד-לדייא --- םינּפ ןייד .סייוורעּבליז זיא ּפַאק ןייד

 טייצ ןענַאװַארַאק יד --- לרעטסנעפ זכרוד טסקוק
 .ן'יצ ןגעוו עקיּבייא יד רעביא טרעהעגפיוא טשינ ןּבַאה

 םורַא דרע רעד םורַא זיירק ןטיירּב ןדנור ַא ןיא ןעיצ ייז

 .לַאמטנזיוט-טנזיוט םוצ ןיוש ךיז קירוצ םוא ןרעק ןוא

 םורק ןוא טציּפשרַאפ גרעב"רעקיוה יד ףיוא רעדיוו --- ןוא

 .לוע ןקידנגיוװ-ךיז-טלַא ןרעווש םעד רעטנוא

106 



 -רעטסנעפ ןכרוד

 -- העש יד ןוא וד ןוא דיא
 ,טמעלקרַאפ לײװגנַאל ןיא יורג
 ,ּבייל םענעגייא ןיא גנע

 ,דמעה ןכַאלּבייל ןיא גנע

 לָאמַא טַאה זנוא רַאפ דיוא

 םַאלפ ַא ןדנוצעג דיז

 טרַאװעג ןּבַאה רימ ןוא

 םי ַא ןופ גערּב םייּב יו

 ףיש רעכַאלקילג ַא ףיוא
 ,דנַאל ךַאלרעדנואוו ַא וצ

 טפול רעד ןיא ט'כַאפעג ןוא
 --- -- טנַאה רעקיטכיל ַא טימ
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 טלעװ רעד טימ

 רעד ןייז ץלַא לַאז טשנעּבעג
 .רערט רעמוטש ַא טימ טרַאװ םוצ טמוק סָאװ
 ליטש וצ ריט יד טכַאמ ןוא

 .ןײלַא דיל ןטימ טרָאד טּביילּב ןוא
 טסגנַא ןופ שטיינק רעדעי לייוו

 ,ךיז יא ,טלעװ יא סיוא טעקַאנ טוט

 דוס סלרוג םוצ הנעט רעדעי ןוא

 ,טָאג ןטכערעגמוא ןַא וצ הנעט זיא

 סַאג ןיימ ןופ ןכש:בויא ַא
 סעכ ןייד טכַאמעג-ליטש טסַאה וד סַאװ ליואוו יו

 ירפרעדניא ןדעי ןקוק סָאװ יד ףיוא
 ,ימ טימ קאּפ ןייד ףיוא ריגיינ טימ
 טרַא םענעי ןיא ּבוטש ןופ גָאט ןדעי טסגַארט וד סָאװ
 .טרָאװ ַא ןַא ןוא םוטש זיא רַאה ןופ דַאנעג סָאד ואוו
 סיז ריד טיורּב לקיטש רעטיּב ןייד ןייז לָאז
 טשנעּבעג העשדורּפַא עטקנעשעג ןייד ןוא
 --- ,טלעוו רעלעקנוט ןייד ןופ ערַאּפש רעגנע רעד ןיא
 .שטנעמ ןקיטכיל ןרַאפ ערַאנ יד

 טלעו רעטעלּב ענעּבירשרַאפ יד ןיא לַאמַא עז ךיא זַא
 טרַאד יא ,ָאד יא ךיז ןדניצ סנייד טכיל סָאד
 טרָאװ ךַאלרע ןַא ןופ ןטיונק עניד יד ףיוא
 ,טייקנלַאפעג-ףיט ןיימ ןופ ּפַאק ןיימ ףיוא ךיא ּביוה
 ;:טײקנלַאפרַאפ ןיימ ןופ ֹוּפָאק ןיימ ףיוא קיטכיל ךיא ּביוה
 ,טלעוו רעד ןיא ןרַאלרַאפ טשינ ןענייז רימ
 ,טלעוו רעד טימ ןרַאלרַאפ טשינ ןענייז רימ
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 דיל

 ןקרַאמ יד ךרוד ךרוד-טייג לגניא ןיימ

 ,דליוו םיא ןקראמ יד ןקזוח'רַאפ

 ,ןקראמ יד ןופ טמעשרַאפ רע טפיול
 ,טליטשרַאפ ןענייוו ןייז טנייה םיוק ּבַאה

 - ,לגניא ןיימ ,ןעניואוועג ךיז ףרַאד ןעמ
 ,לעטש ןקיּברַאה םוצ ןוא קרַאמ םוצ
 ןכייצ ַא -- ,רעיורט רעד טגיל טינַא

 ,לעווש םייּב לזמ ןטנעלע ןופ

 ,ןקַארשרעד ,ורמוא ןיא זיא ץרַאה'ס ןוא
 ריט ןייד ףיוא ףױרַא טערטס רעוו ןוא
 חילש רעטכעלש ַא יו סיוא טעז
 .ריד ראפ תורושב עלעקנוט טימ

 ,רעטרעוו עּבלאה -- טדער רע רַאנ סַאוװ ןוא

 ,טדעררעד-טינ טדערעג ןוא טגָאזעג

 דַאנ גָאט רעד זיאס יולּב "וו ןוא ירפ יו

 ,טעּפש ,קיטכַאנרַאפ ריד סיוא רע טעז

 לקניוו סָאד ךיד טקַאלרַאפ דימת ןוא
 ,גנע ןייז ןיא דיז וצ ךיד טפור ןוא
 רוכיש ןקיטעמוא םעד יו ױזַא
 ,קנעש ןופ לריט ענעפַא סָאד

 ןע'מס ענייז ךיוא טאה לקניוו סַאד

 ,ןירג ןטסלקנוט ןופ דַאלשעלפ זיא
 ןּבעל ןייד ןוא ּבייל ןייד טשינ ליּפשרַאפ

 .ןיהַא טשינ ייג ןוא לגניא ןיימ
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 שואי

 תומשנ עניילק רַאנ ןּבעגעג רע טָאה זנוא
 --- ,טרַאװ סָאד ,טרַאװ סַאד ןוא ן'פוג עמירַא ןוא

 תונמחר ןופ ןייוו ןטימ רעכעּב רענעדלַאג ַא
 ,טרַאלקעג רעיורט ןקיטכיל ןכרוד

 ,ןקרַאמ ןיא --- ורמוא עטלמוטוצ רעזנוא ןוא
 ,רַאלק טײקשירַאנ רעזנוא ןעז ןעמ ןַאק טרָאד
 טײקרַאטש םיא טלטעּב סָאװ הליפת רעזנוא ןוא
 .רַאי עקירעּבאלש ,עטרעקיוהעג יד רַאפ
 ,ןעמענרַאפ טשינ יווייס רע טוט הליפת יד

 ,זעמעשרַאפ ןכַאװש םעד ןַאק רע יװ ךַאנ רעוו
 ?טנַאה יד סיוא טקערטש רע יוװ ,ןעזרַאפ ןדימ םעד
 טנַאװ ַא ןבעגעג רע טַאה טײקמַאזנייא רעד
 ,ןטסיוװ ןיא טעמוא ןיא ןגַאלש וצ ךיז ּפַאק םעד

 ,ןטסימ ףיוא טייקיירפ רעשיטניה ןופ ןטכארט זוא
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 גנולייה

 ,ןלַאפוצ ףראד טלַאפוצ סַאװ סָאד
 .טגָאזעג עקרַאטש יד ןּבַאה ױזַא

 ,ןלַארטש ענירעּבליז ןופ דרַאב רעד טימ ,רע ןוא
 ,טגַאלקעגנַא ןוא ט'הנעט'עג טַאה

 ,ןגיוא יד טנפעעוצ עכַאװש יד ןּבַאה'ס ווא

 .ןגייווצ עטרעמוזוצ ,עטקערטשוצ -- טנעה יד

 ,ןּביוהעגפיוא ךיז טַאה עצנַאג ַא הפוקת ַא
 ,ןּביױלג הבדנ ַא ,גנונפַאה לכיימש ַא

 ,טלייטעג תועבטמ עטוג יד טַאה רע ןוא

 ,טלייצרעד לרפס ןיד ךַאלּבלעג ַא טָאה ױזַא

 ,רעיוא םעד וצ ןעמ טגיינ לרפס ןיילק ןימ ַאזַא וצ

 .רעיורט םעד טיורט'מ ,דסח םעד טביולג'מ ןוא

 ןלייה ןעמוק סָאװ םיחילש ןענייז ייז

 .ןלייפ ערעטיּב סטַאג ןופ רעטימעג עקנַארק יד
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 ןייל ַא

 ,טּבעל עטּבעלעגּפַא סָאד
 ;רעדיוװ רעדנַאנַאפ ךיז טּבעל

 רַאװ רעד ןופ רעּביא טייג
 .רעדיל יד ןופ טכיל ןוא טרַאװ זיא

 רעטנעַאנ רעטצעל רעד

 .טרעטייוורעד טרעוו ןוא טדמערפרַאפ

 ןײַא-טקיאור טנלע רעד

 ,טרעטיילעג טרעוו ןוא דיל ןיא

 טסקַאװ םַאזנייא יד זַא ןוא
 ,רעּבירַא רימ רעּביא טסקַאװ
 ןיילק ןוא םוטש ךיז ּפעלשכ ןוא
 ,רעּביטש יד ייּברַאפ טכַאנרַאפ

 ּביוש א ןיא ןײשנּפמַאל רעד
 ,ןרעטמַאלי-סַאג רעד --- טרַאד ןוא

 קירּברילקורּב זרעביא ןוא
 -- ןרעטש עכַאלטע ןוא הנבל יד

 טלעװ ךַאלקיטש עּביל יד
 ,ןגיוא יד ןיא גנונעגעזעג טימ

 טייוונופ רימ ףיוא ןקוק
 .ןגייווש ןקידנעלקניפ טימ

 ,בוטש ןיא ףױרַא יג ךיא
 רעדינַא טעּב ןיא ךיז גייל

 ?ּבוטש ןיא רימ טימ זיא רעוו
 .רעדיל עניילק עליטש יירד
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 ...ךימ רוכישרַאפ

 .ןלעװ טשינרָאג ,ןּבָאה טשינרַאג טימ ךימ רוכיש ,רוכיש ,ָא
 .ןלעוש ענעטַארטַאּב-טשינ ןופ ּביוטש-טנלע רעד ןייז

 -- עליואוו ,עטוג ,ןטייקילייה ,ןשינעדערנייא יד רימ ןופ וצ םענ

 ןלייז עקרַאטש --- וװַאװ דמל עקידרעקיוה
 ,םימחר ןוא ןיד ןשיװעצ טלעוװו יד טכיוועגכיילג ןיא ןטלַאה סָאװ
 ,ןמחנ יּבר ןעלמרומ עטּבילרַאפ סָאד ןּפיל עניימ ןופ ּפָא קעמ

 ,רעלטעּב ,רעריפרעסַאװ רעד ,קרַאמ ןפיוא רעגערט רעד לָאז ןוא
 ,ךַאלטשּפ עטצריוועג ןַא ןוא טיורּב ןופ םעט יװ ןייז טנעַאנ רימ
 ,םישעמ דךַאנ טעּבעג ןַא ,קילייה ךיז ןיא זיא טײקמירַא יד
 ,ןסייררעד טכיל ריא טימ למיה םוצ ךיז ס'הנוכ זַא
 ,זָארג ַא ,דמַאז ַא יו ,ךיז טימ ןסיוומוא ןסיורג ןיא לָאז'כ ןוא
 ,סַאװרַאפ ַא ןַא ,ןעוורַאפ ַא ןַא ןייר ןוא טוג ןּבײלּברַאפ
 ,ןעמַאנ סנדעי יו טסַארּפ ןייז לַאז ןעמַאנ ןיימ דיוא ןוא
 ' ,ןמַא סמענייק ןרעה טשינ ןוא ,ןייז הכרּב יד ןיילַא
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 םידרוי

 טדמערפוצ ,טייוו ךיא ןיּב רעדירּב עניימ טימ
 .ןטײקשירַאנ-שירַאנ --- ,סייוו רַאי רעטוג רעד
 דמעה ַא יו טָאה ,טּבעלעג טַאה יז ןעוו עמַאמ יד

 ,טײקמירַאװ רעכַאלּבייל ןיא זנוא ןטלַאהעג

 ,ןטלעז רעייז ,רעייז דיז רימ ןעעז טציא
 --- געוו ןיא לַאמַא ַאי ןיוש ךיז זפערט רימ זַא ןוא
 ןצינערג עטייוו ייווצ רעּביא קירּב ַא ףיוא יוז
 .גערּב ןטלַאק ןייז ףיוא טּביילּב רעכַאלטיא ןוא

 רימ יו ענעכלעזַא ;לַאמַא טכַארטכ
 טרעװש הללק ַא ,רעמ ַאד ַאטשינ ןענייז

 רעמינּפ ערַאד ,לסקַא עקירעיורט ערעזנוא ףיוא

 .דרעּב עקיטעמוא ערעזנוא ןיא ּפַארַא טָארג ןוא

 םַאטש ןטלַא רעייז ַא ןופ םידרוי-םינהכ
 גיוא רעזנוא ןיא טקנַאצ רעמיש-סוחי רעטצעל רעד |

 ,ליומ ןעמוטש רעזנוא ףיוא שַא םעטַא רענעקורט ַא
 .גיונ ַא קידובכב זנוא רַאפ ךיז טוט רַאנ ןטַאש רענעגייא רעזנוא
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 תמא לַארטשּפָא ןַא

 ;טגָאזעג-טכַארטעג ּבַאה ךיא
 ,ךיור טימ ,דלַאג טימ ךייר זיא ַאקירעמַא
 טיונ זוא סַאגרעטניה רעכַאלמייהמוא רערעווש טימ
 .ַאּפ רַאגדע ןופ רעדיל עכַאלרעדנואוו-קידנואוו יד ןיא
 .ליוק ןוא לָאטש םיוש:טולּב ןוא סייווש ןצרַאװש ןופ טדימש יז
 ,ליומ ןפָא דימת ריא קידלכיימש-טלדייאעג-טשינ ןוא טיירּב

 ,ליואוו ןוא דיירפ טימ טַאז תורוד ןּביז רעּביא ןיוש זיא סָאװ
 ,ײװדַארּב רעּביא דירַאיײטכַאנ ריא ןעװעטַארקַאטסירַא ליוװ ןוא

 ,יינש רעניירקוא ןופ םעטַא-רעּבליז ןטימ ךָאנ ּבעל ךדיא ןוא
 ,לגניא ס'צערַאק בושי םעד ןיּב ךיא ,ןילַאװ ןיּב ךיא

 ;ןּפיל עטלַאק ייווצ טימ ןגָאז טשינ ןַאק ךיא

 ,ביל ךיד ּבָאה ךיא ,עקירעמַא

 ;ןגיוא יד ןיא ןגייווש ריא קיטכירפיוא רַאנ ןַאק ךיא

 ּביגרַאפ ,עקירעמַא ליואוו ,סיורג ,עקירעמַא

 ;ליפעג קירעיורט סנדיא םענעסעזעגנייא-ּבלַאה ,ןט'נשקע'עגנייַא ןַא
 ,עקירעמַא ,טנעקרעד טשינ עדייּב ךַאנ דיז ןּבַאה רימ
 םוי ריכש ַא ןייד ,ַאד תרשמ ןייד ךַאנ ןיּב ךיא
 טולּב טעילַאװכעצ סקלַאפ ןסיורג ןופ םי ןפיוא יו עזכ ןוא
 םיוש רעלעג רערעטיב ַא קידלּבעװש טצעז

 ןייּב ןוא ןייטש ןעשזירג ַאד עטסכַאלרעה ןוא עטסכַאלרע ענייד ןוא
 ,טסיירט טימ טסגנַא רעייז טלטרעצרַאפ טיוט רעד רַאנ זוא
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 שידיאל רשַא םירישה ריש

 ,שידיא ןופ רעטַאפ רעד זיא זנוא ןופ רענייא ךַאלטיא ,ָאי

 .רעמוטש ןוא רעטגרַאזרַאפ ַא ריא ּבילוצ םורַא ַאד טייג

 ,רעטסעװש רעד טימ טכעלש ךיז ןעייגאּב רעדירּב ערעגנוי יד
 י ,שידיא טימ

 ,עטעּפש ןוא עגנַאל ןטנװַא לקניווּבוטש ןיא ןציז ריא ןזַאל

 ,ןריצאּפש ןסַאג ענעדלַאג יד ןיא טימ טשינ לָאמניײק ריא ןעמענ
 ןעקניוו ייז ,טייקטכארטרַאפ ןיא לעוװש םייּב ןּביילּב יז ןוא לַאמַא

 ;רעּביא ךיז
 טימ ,רערעזנוא טימ רעטסעוװש רעד טימ ןַאט רימ ןלָאז סָאװ

 ? שידיא
 ,שידיא יד ,ערעזנוא יד ,רעטסעווש יד ענדַאמ ַאזַא זיא יז

 ,ךלוה ריא ןיא ,גנַאג ןשימייה ריא ןיא ץלַא ךָאנ ךיז יז טלַאה
 .שידיא יד ,ערעזנוא יד ,רעטסעוװש יד

 ץרַאה ריא .וצ ןדער רימָאל ,ּבוטש ןיא ןײגנײרַא רימָאל ,ונ
 ,שרעדנַא עלעסיּבַא ,שרעדנַא עלעסיּבַא ןרעוו לָאז יז
 ,שידיא יד ,ערעזנוא יד ,רעטסעווש יד

 : רעּביא לַאמַאכַאנ ךיז ןעקניוו ייז ןוא
 ? רעריא טפַאשהלכ רעד ןופ גָאט םעד ןיא ןַאט רימ ןלעוװ סָאוװ

 סעמַאלּפיד עלעג טימ םירוחב יד ןלעװ סע ןעוו ןַאט רימ ןלעוװ סָאװ

 ?ןריט ערעזנוא ןופ ןלעווש יד ףיוא ןײגפױרַא ,זעמוק

 ,ץרַאה ריא וצ ןדער רימָאל ,ןגָאז ריא רימַאל ַא

 ,ןענרעל ריא רימַאל ,ןטעּב ריא רימַאל

 ,טיילפיוה עגיזַאד יד רַאפ ןגיוא יד ןביוהפיוא וצ יו

 ,טיילפיוה עקיזַאד יד-טָא טנַאה יד ןּבעג וצ יו

 ,םיריודנעד עקיזַאדיד-טָא טנַאה יד ןּבעג וצ יו

 .ןריולרַאפ ןטלַאה טשינ ךיז לָאז ןוא

 רעדירּב יד ,ןגיוא יד טימ ךרוד דיז ןדער ןוא רעטייוו ןעייטש ייז

 .ןגיוא ערעייז ןּביילּב םוטש ןוא
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 שידיא רעטכַאט יד ,רעטכַאט רעזנוא ןוא
 .רעטסנעפ םנופ ּפָא טייג

 .לקנוט רעקיטכַאנרַאפ טרעוו בוטש ןיא

 ןעלקניוו ריפ עליטש יד ןיא ןיילַא טציז
 ..רעייפ טיונק ןייק ןַא טשינ טדניצ
 .טײקטכַארטרַאפ ןיא שיט םייּב ךיז ןזַא טנעל

 ;םולח ַא ,ןטכענ ַא טמולחעג דיז טָאה ריא

 ,גנולצולּפ ףיוא ךיז ריט יד טנפע סע
 ;עטַאּפַאק רעצרַאװש ַא טימ רוחב ַא םוטּפַאר ןיײרַא טלַאפ'ס ןוא

 ,שידיא ןיימ ,הלכ ןיימ

 ,ןתח רעטקיטעּפשרַאפ ןייד זיּב דיא
 ,ןטנַאק ןוא רעדנעל ןעוועגסיוא זיּב

 ,םעטַא ןייד ןופ ךיוה רעד עניימ ףיוא ןּפיל יד ףיוא

 ס'הבישי עטלַא ןוא םיבושי עטייוו ךרוד

 ,רעיוא ןיימ ןיא לוק ןייד ןופ גנַאלק רעד
 /  טרעּבליזרַאפ טָאה דרַאּב ןיימ

 ,עטַאּפַאק עטלַא יד ךַאנ גָארטכ ןוא
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 רימ ןיא טכיל-םולח

 ןסַאג יד ןופ לגניא םירַא ַא
 ,דיש עסיורג ןוא סיפ ערַאד טימ
 טנגעגַאּב לָאמַא ךיד ץעגרע ּבַאהכ
 ? ךיא --- ןזעוועג טשינ סָאד וטזיּב

 ,רעדנואוו ןופ טכַארטעג טסַאה זד ַאיֵא
 ?טעטש עסיורג ,רעדנעל עטייוו ןופ
 לגניא רעצירַאק ַא ןעד טַאה סָאװ ןופ

 ?טדערעג טשינ םולח ןיא טכַאניײיּב

 ןעמואוושעגכרוד ןע'מי ןּביז טָאה
 טנַאּפשעגכרוד רעדנעל עטסטייוו יד

 ןעמוקעג ףיש רעסיורג ַא טימ זוא
 ,דנַאל ןטסכַאלרעדנואוו ןופ גערּב םוצ

 לוויטש עּבלעזיד ץלַא ךַאנ טסגַארט רַאנ
 סיפ עניילק עניד ענייד ףיוא

 לקער ןופ ןאטס ןטימ ןפיוא ןוא

 ,סיר רעטיינעגוצ רעגנַאל ַא

 לטיה ןייד ןופ קישַאד רעד טגנעהס ןוא

 ,ּפַארַא ןרעטש ןרעּביא רעּבלַאה ַא

 קיצנוק ךיז טיירדרַאפ זיורק רעצרַאװש ַא
 ,ּפַאק םענייש ןטקַאלעג ןייד ןופ

 ךיז םורַא וטסיירד קיטעמוא ןוא
 ןײלַא ןטרַאג שרדמ-תיּב םעד ןיא
 ןגָאז שידק ןײגנײרַא טספרַאד וד
 ...?ןיוש-ברעמ ךַאנ ...טעּפש ךיז טכַאד --- ןוא

 ןטפול-רעד-זיא רעמוז רעירפ ןיוש

 ,טכַאנרַאפ רעד זיא ּביל-םירַאװ ןוא
 ןעגנַאגעגקעװַא טשינ וטסלַאװ ואוו
 ,טכַאנ רעליטש ַאזַא ןיא ,לגניא רעצירַאק ַא
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 םול ח

 ןּביוט עסייוו יו עקניטלַא

 .ןגעקטנַא רימ דימת ןעמוק

 ,ןּביולג ןגיוא יד ןיא ןגָארט

 .ןגעװסנעמעלַארַאפ ור ,גנולייה

 ןושל רעייז ןופ גנַאלק םעד ןוא
 .ןעגניר ענעדלַאג יו ייז ןטײרּפש
 ןתח :תבש םעד ןַא ןפור
 .ןעגניז ייז ןוא ,ןעגניז ייז ןוא

 ןרַאװעג-קירוצ ךיוא ךיא ןיּב
 ,ןיוש"ןעוועג לַאמַא ןיִּב ךיא סָאװ

 ןרָאי ענייש יד ,ןעמוק ייז רעהכ
 --- ןשטנעּב ,ןביול ,ןפור ייז ןוא

 רעדנוזַאּב טייקגיניילק רעדעי
 טעמורַא ךימ טלגניר סע סָאװ

 רעדנואוו ןייז טימ ,טײקטסַארּפ ןייז טימ
 ,טעמוא ןייז טימ ,בוטמוי ןייז טימ
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 ןעמוקענ טינ

 ,חילש סטַאג ךיוא זיא ,וטסגָאז ,ןלזג ַא
 ,טרָאװ ןייז ,קַאה ןייז ,דרעוװש ןייז טקנַאלּב רע
 -- חישמ :;טפַאהעג ,טרַאװעג ןּבַאה עלַא ןוא
 - ,טרַאפ רע ,טמוק רע ,טייר רע ,טײג רע

 ,ןעמוקעג טשינ רע זיא לַאמארעדיוו זוא

 .ינק ענעכַארּבעג טימ ּפַא-טייג רוד רעד ןוא

 ,רעמורפ-קיריורט טרעו ןימַאמ רעמורפ רעד

 ,יח-טינ יו טלעוו רעד ףיוא ַאד טדמערפ ןוא

 ןגיוא עדימ ענייז רַאנ ,רעמ טשינ טגערפ רע
 יז ךרוד טלעוװו יד טיצ ןקלַאװ יו ,רַאלקמוא ןזרעוו

 ןגיוּבעג ּפַאק ןייז זיא רעטסניפ ,הנושמ
 ,ייוו ןופ םומ א --- וקור רעקיּברַאה זייז ןוא

 ,ןגעקטנַא דובכ סטָאג שטנעמ ַא טייג ױזַא טשינ
 ?ןייגרעד שטנעמ רענערַאלרַאפ ַא ןַאק ואוו

 --- וגער ןיא ,סעטַאמש ןיא עקיּבױלג ,רעלטעּב ,ַא
 ' ץיילק טייקסיורג רעייז זגַארט עכַאלרע יד

 ,רעצרעה ענעגיוּבעג לַאמנעצ ערעייז ףיוא
 ,טַאג טימ טוג ןוא ץנַאג ןּבילּבעג ןענייז סַאװ
 רעצריק טרעוו גָאט רעד ,רעצריק טרעוו געוו רעד
 ,טַארט רעקיּביױלג רעד רעגנירג ,רעטנעענ זוא
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 טסיידט

 ,לביטש עניילק סָאד טייטש קירעיורט
 ,טייז םייּב למיוב סַאד --- רעקירעיורט

 למיה-ברעמ ןרעּביא דלַאג סָאד ףיט
 ,טייוו ןייז ןיא טפַאשקנעּב יד --- רעפיט

 ןגָאװ רעַארג רעד ַאד ךַאנ זיא

 ?דרעפ רַאּפ עמירַא יד טימ

 ןרָאפ רימ ןוא ךיז רימ ןצעז

 .דרע רעד ןופ ןטייוו יד ןיא

 ,ןפיש סיוא:דיימ ןוא טעטש סיוא דיימ
 ,דלעפ ןוא דלַאװ ןוא געוו ,ךרוד רַאנ
 ,רעירפ ןופ ןיוש ןסייוו רימ סַאװ
 ,טלעוו סיוא ייסיווייס ןיוש זיא

 עטסטנַאנ ןוא עטסנגייא סַאד ןוא
 ,טדמערפראפ ןוא טרעטייוורעד טייוו
 ,ןסעגרַאפ רעצ םעד ױזַא טשינ

 .טמעשרַאפ טלעוו יד ןעז טשינ יו

 ,ןעגניז טייקנייש יד ױזַא טשינ

 זייב עצרַאװש ערעווש סָאד יו
 --- ןצרַאה םוצ ןקירדוצ קידנרַאד

 ,טסיירט עקידנטולּב עטצעל

121 



 קיּבייא

 ןּביילּב טעוו זרעזנוא לגניא םעד
 ,ןּבירשעגרעּביאזיינ --- ךוּב עטלַא סָאד

 ןּביוט ייווצ --- דיליםירישה-ריש סָאד

 ,ןּבילּבעג יירטעג ךיז ןענייז סַאװ

 ,םינוגינ ענעגייא יד ךיוא ןוא

 ,ןטָאנ יד טלעטשעגרעּביא לסיּבַא
 ןענופעג סיינ סעּפע ַאד טַאה רעוו
 ?ןטַאש ןוא טכיל ןשיװצ רעטנַאלּפ ןיא

 רעּבירַא סַאג טייז ןייא טייג ןוז יד

 ,רעטייווצ רעד- ףיוא םירָאוװ ךיז טגייל ןוא
 רעּביטש יד יורג ןעייטש סנטייוונופ
 ,רעטײלַאב-גַאט עקיטעמוא יו

 -- .גרַאמ זיא ױזַא ,טנייה זיא ױזַא

 .ןכייצ רעדנַא ןַא רעו ןעד טקנעדעג
 ןגרַאז עניילק טגַארט סַאג עניילק יד
 ,עכיילּב עכלעזַא יז יו טקנוּפ זוא

 ןּברַאק יד ןטשנעּבעג ןלַאז ןייז רַאנ
 ,םינּפ ךַאלרע ריא ןופ ןשטיינק יד

 : ןּברַאפ עלַא יו רעקילייה זוא
 ןענַאפ ןופ דייז ןקידנרעטַאלפ ףיוא

 ןריפ ,ןריפ ןוא וצ ןגָאז סַאװ
 ,ןדנואוושראפ טייוו רעד ןזיא זרעוו ןוא
 ןריט יד ייּב טפַאשקנעּב יד טגילס ןוא
 ,ןדנוּבעג לעווש םוצ טנעה עדייּב טימ
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 ןס ע גרַאפ

 טלעו רעד ןופ רעּביטש עלַא ןופ

 ,לביטש טקיּברַאהעגניײא ןיימ ,טלייוורעדסיוא ךיד דיא ּבָאה
 ,ןעמיוק רעקידלשירק-דיז ,דַאד רעטמירקעגסיוא
 .ןעמייה:רעיורט ןשיוװצ ַאד םייה עטסקירעיורט יד
 טנעוו ענייד זיא סאו רשפא רַאּפרעד ?סַאװרַאפ
 טניואוועג טשינ לַאמנייק הואגילעּב ןייק טַאה
 םולשה וילע םולש עדייז ןיימ ןוא

 םולח ןטלַא ןַא טשרַאפעג טכַאנ רעּבלאה ןיא טכיל-בלח ַא רַאפ טָאה
 ;ןדײשַאּב וצ רעטַאפ ןייז ןופ טנ'שרי'עג
 ,ךיא -- ןדייז ןיימ ןופ ,ןדייז ןיימ ןופ --- רעטַאפ ןיימ
 .ןעמוקעגנַא לביטש ןיא ךיא ןיּב ,ןּברַאטשעג זיא עדייז רעד

 ,ןגיוא עַארג עדימ ןוא ךוטרַאפ ןצרַאװש ןטימ עּבַאּב יד
 ,טקורַאפ ךיז לקניװנטַאש לקנוט ַא ןיא טָאה
 ןסעזעג ךיא ןיּב לרעקלַא ןטצעל ןיא
 רעטעלּב-םירפס עטעּפש יד רעּביא ןגיוּבעג
 ,ןסעגרַאפ טלעוװ יד לָאז ךיא ידכ

 ,ןסעגרַאפ טלעוו יד ױזַא טַאה עדייז רעד
 ,ןסעגרַאפ טלעוו יד ױזַא טַאה עטַאט רעד

 רערעווש ַא ,רערעטיב ַא טונימ ַא ןיא ,ךיא ןוא
 טנַאמרעד ךיז ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז ּבַאה
 טלעוו רעקירעיורט ,רעכַאלרעדנואוו ,רעסיורג רעד ןיא ךיוא

 ,טנַאמרעד
 ;תומא דלד יד ןופ טפַאשגנע רעד ןיא ןפַאלוצ דיז ןוא
 סע ןעמ רָאט יװ ,סע ןעמ געמ יוװ ,ייוו יוא ,ייוו יוא
 ?ןסעגרַאפ טלעוו עצנַאג יד ױזַא סע ןעמ טוט יו
 ?ןסעגרַאפ טלעוו עסיורג ןימ ַאזַא סע ןעמ געמ יו
 שטנעמ ַא ,ןַאמירַא רעלַאמש ,רעניילק ןימ ַאזַא
 ! ןסעגרַאפ טלעוו רעסיורג ַאזַא ןַא סַאד רע רַאט יו
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 . . . ןיִּב ךיא

 ,חילש רעשרעלטעּב ַא ןיּב ךיא
 -- טרַאװ טוג ןייד ןעגנערּב לעווכ

 ,ענעפרַאװעגסױרַא יד וצ ווירּב-הרושּב ַא
 .ןּבעל רעדנַא ןַא טַאהעג ּבַאהכ זַא רעמ ןעקנעדעג טשינ ליוו'כ

 ,סנקלַאּב עקירעדינ יד רעטנוא ןײרַא םוקכ
 ,תיבפלא ןופ דער ,גרַאװניילק ףיוא גערפ
 ,טיונ ,רעגנוה ןופ שינרעטסניפ יד

 ,רעמינּפ עקירענייּב עיורג טימ רימ ףיוא טקוק
 .ןיּב'כ רעו טשינ ךימ טגערפ רענייק
 ,םורַא ןייּבעג ןיימ טרעיורט טייקסטוג ַא
 ,רערעייז ןיּב ךיא זַא ךימ ןענעקרעד ייז זוא
 ,טעשזדנַאלּבעג ואוו ןוא ןעוועג ןיּב ךיא ואוו ןסייוו ייז
 ןעזעג ץנַאג טשינ ךיא בַאה --- ןעזעג טציא זיּב ּבָאהכ סָאװ)

 (,טרעהעג ץנַאג טשינ -- טרעהעג כָאהכ סָאװ
 .םישוח עניימ רעטיול ךיז ןענעפע טציא
 .רעדירּב ןוא עטנעַאנ ןופ טימעג סָאד ךיא סייוו טציא
 ,רעטסנעפ עניימ ייּב יולּב ןעגניז ןעירפרעדניא יד

 ןײרַא ץלַא ךַאנ דיא קוק טכענ עפיט יד ןיא רַאנ
 ,םירפס עקיטעמוא ןופ םוהת ןיא
 םישעמ עקיטכיל יד טשינ וליפא ךימ ןטסיירט טלמעד

 ןסייוו רעטיול ןיא טייג סָאװ קלאפ ןיא ןטקילײהעג םעד וופ
 עשר רעטַאז רעד םיא רעּביא טלכיימש לקניוורעטניה ַא ןופ ןוא
 ,השבלה רעקיטכיל ןייז ןוא טייקסטוג ןייז ןופ קזוח ןלעג טימ
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 . . . קלָאפ ןיימ ,ָאיַא

 זיוה ןייד ךיוה ןעיוּב טשינ טסלַאז וד ,קלַאפ ןיימ
 גרַאּב ןכיוה א ףיוא גנוטסעפ ןייק טשינ ןוא
 ,ךייט רעלַאמש ַא םענייד ףרַאד ןדעי ןייז גונעג לָאז ןוא

 ?סיורג-קיטכעמ ןרעוו טשינ טסליוװ וד ,קלַאפ ןיימ ,ַאיִא
 ?ךייר-קיטכעמ טשינ ,ךיוה-קיטכעמ זרעוו טשינ טסליוװ וד

 קלַאפ ןיימ ,ַאיַא

 ?דנַאל ןייד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא וטזיּב ,קלַאפ ןיימ רשפא ,רַאפרעד |
 ,טלעוו רעד ןופ ןצינערג עלַא רעּבירַא טזיּב ןוא

 קרַאמ לקיטש ַא טרָאד ןוא ַאד ןטעּבעגניײַא ךיז
 טיוּבעגפיוא ךיז לעטש ַא ,טלעטשעגפיוא לטיילק ַא
 ?טױרּבמירַא-טלַא ,דײלקמירַא-טלַא טפיוקרַאפ

 ?קלַאפ ןיימ ,ַאיֵא

 ,סטלייוורעדסיוא לגניא ןטימ טנרעל השמ רעטעפ רעד זַא ןוא

 טלייצרעד דוּב עמורפ סָאד יװ שרעדנַא רע סייוו

 טשּפ ןקיּביײיא םעד ןוא ןטלַא םעד טשטייטרַאפ רע זוא
 דנויענ ןוא טייקשרעדנַאוװ-דנואוו ,טײקשרעדנַא םעד ןופ

 ,טכארט ןקירַאה םניא ןלעטשראפ ךיז ריד עז דיא ןעוו ןוא

 ,טסכַארט וד סָאװ ןוא טסניימ וד סַאװ ךיא ייטשרַאפ

 ?קלַאפ ןיימ ,ַאיַא

 טייזוצ ןייז ןייד טניימ'ס סָאװ יײטשרַאפ ךיא ווא
 .טלעוו רעד זופ ןכיוה-םערוט ,ןטסיװ ,ןטסימ ,ןקרַאמ עלַא ףיוא
 םוטעמוא סנכייצ ץינערג ןענייז ךדַאלטיילק ענייד
 םורק ןּביילּב טשינ לָאז לגניצ סָאד טסטיה ,לַאשגַאװ יד טסטלַאה וד

 ,טנַאה ןייד טיור טסייר טייקיטכערעגמוא יד --- טנוה רעד
 ,דנַאש יד ,זייּב סַאד סיוא טסרעטייל ןוא טסרַאלק וד רַאנ

 ?קלַאפ ןיימ ,ַאיִא

 ּפערט-רעלעק ןפיוא רעמערק רעמירַא רעד זיא חישמ רעד ןוא

 טרַאד רע טציז ,רעיוט ןייז טקַאהרַאפ קראמ רעד זעוו

 -ךַאלסייו טרעכיור סָאװ טייוו ןופ לדנעמיוק ןרעּביא טקוק ןוא

 | ,רַאלק
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 דוס רעסיורג רעד טדיײשַאּב טייהרעמוטש םיא טרעוו'ס ןוא

 ,דרע רעד ףיוא ךַאנ רעווש זיא זייב סָאד סַאװרַאפ

 םעד רַאנ זיא דרעווש יד סַאװרַאפ ,זןעמוק תומחלמ סַאװרַאפ

 .גייצעג סרַאנ

 טַאג טימ ךיז ןטסעמרַאפ עקידלודעג-טינ יד סַאװרַאפ

 ,גָאט ןכיוה םענייש וכַאנ ךיז געיעג ןיא ןזַאל ןוא

 ,טפיולטנַא ,טפיולטנַא גַאט רעכיוה רענייש רעד ןוא

 ?קלַאפ ןיימ ,ַאיַא
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 ּבינ

 ,טעטש ,םיבושי ןופ טלעװ רערַאג-רערַאג ףיוא

 | ,ןסַאג עקירעדינ-יורג יד ןיא רימ ןעניואוו
 ּפָארַא טשינ דלמדזב ןייק לָאמנייק טמוק זנוא וצ

 ןסַאלּברַאפ ןוא ןעלמוטרַאפ קידעכַאװ זוא
 ,ּפָאק ןטגיוּבעגנייא ןדימ ַא ףיוא יוװ ,געט יד
 גירק ןיא ןיז יד קעװַא זנוא זופ טּפעלש ליח עדמערפ סַאד

 קערש ןטסיװ ןופ ןרעטיצוצ ךַאלרעטסנעפ ערעזנוא זוא
 ,קירוצ טייקטנלע רעיורג רעייז ןיא זײרַא דיז ןּפַאכ ןוא
 ךיד םורַא ןעלטרַאג יד ןייֵַא רעפייטש .זעיצ עטלַא יד

 .ךיז ןוא טַאג רַאפ עלעקניוו טקיאורַאב ַא רפס ןעמורפ ַא ןיא ןכוז
 ,רוד ַאזַא ןוא טלעוו ןימ ַאזַא :ןײרַא ליומ ןיא ךיז ןעלמרומ זוא
 רַאי סָאד ,העש יד ,עגר יד טמוקס
 ,ןּברק םעד טנַאמ ןוא טנַאװ ןיא ןַא טּפַאלק
 ,ןּברַאטש זיא ףַאשַאב קידעּבעל ךַאלטיא ןופ ףוס רעד
 ,ןּבעל ,ןּבעל ,ןּבעל לָאז עמ טסייה טָאג רַאנ
 ,ןּבעל לָאז ןעמ זַא טסייה טָאג
 ,טלעוו יד ןּבַאה-ּביל לַאז ןעמ זַא טסייה טָאג

 דלעפ ןטיירּב ןקיטכיל ןפיוא טריפעגסױרַא טַאה רע ןעמעוו

 | ,ןדיינש ,ןעייז ,ןרעקַא

 ,לדײּבילכלעטש ַא ןופ לכעד ןרעטנוא -- ןעמעוו

 ,םינוק עקירעיורט רַאפ טיורּב ןקאּבעגטלַא
 ,ןענייוו טשינ לָאז ןעמ טסייה טָאג

 ןעניואוועגוצ ךיז לָאז ןעמ טסייה טָאג
 ביל רַאפ ןעמעננַא לזמ סַאד טסייה טָאג

 .ביל רַאפ ,ביל רַאפ ,ּביל רַאפ

 טעז רע ןעוו ,סנטייוונופ קיטומטוג טלכיימש רע
 ;ןשטנעמ ןופ טנעה עניילק עטקערטשעגסיוא יד
 ,ביג
 ,ּביג ןוא ביג רַאנ
 ,קיניײיװ וצ ייז זיא טלעוו יד

 ,טַאג ,איבנ א זנוא ביג
 ,טַאג ,ךלמ א זנוא ביג

 ,ביג ןוא ביג
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 ,טַאג ,ןגער ַא זנוא ביג
 ,לט זנוא ביג
 ,טכיל זנוא ּביג
 ,טַאג ,ןגיוא יד ןיא טייקיטכיל זנוא ביג
 לַאװק ןקיליײה םעד וצ ןפערט ןלַאז רימ

 | ,ןעגנוזעג טָאה בוט םש לעּב ןייד ואוו
 ןעגנוזעגכַאנ זּבַאה םיא ךַאנ תורוד יד ןוא
 ,ךיוא רעטציא ךַאנ גניז ךיא ןוא
 ,חכ לסיּבַא ךַאנ רימ ביג ,רימ ּביג
 ,טקרַאטשעג דיז ןּבַאה ,ןשער ,ןעלמוט ליפיוזַא

 קרַאמ םנופ סנטַאש יד ףיוא ןּבילבעג ַאד ןיּב ךיא ןוא
 ,ןרעהרעד ךיוא ךימ לָאז ןעמ ליוװ ןוא
 .ןרעהרעד ץעגרע ךיוא ךימ לַאז ןעמ
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 םיטפוש

 ,ןעניורק ענרעבליז יד יװ סנרעטש עקידנטכיול ,עכיוה
 .ןוימד רעכייר רעייז טלקניפ קיטנעמיד

 ,םערּב ןייד ּפָארַא ךיז טזַאל קידוועמעש

 -- ,ןייטשרעדיװ חכ ןטראה רעייז טשינ טסנאק
 ,דרעּב עטלַאק עסייוו ערעייז ןופ הואג עקיאור יד טשינ
 .טַארט ןצלַאטש רעייז ןופ טייקרעכיז עקירענייטש יד טשינ
 ,טַאג רעטסַארּפ ןיימ ,טַאג ַא ,געטש רעייז ןופ קעװַא ךימ ריפ
 .טַאטש רעטלַא רעד ןיא םימכח עמירַא ענייד ןשיוװצ דימ גנערּב
 ,ןושל ןטושּפ ןוא ןוגינסקלַאפ ,לשמ ןטימ הדגא רעד ןופ םימכח יד
 ;ןטּפשמ ןַאט ךיז ןעמוק ייז רַאפ --- ,םינייד עניילק יד
 ,ןשַארג ןטרעמוארַאפ ןטימ גינעפ רעטרעיורטרַאפ רעד

 ,לרעיוּפ םירַא ןַא --- ןשַארג ,עלעדיא םירַא זַא זיא גינעפ
 --- ,הרוחס-תולד טימ עלעטיילק ַא טָאה גינעפ
 ,הרוחש-הרמ ךַאלעקניוװ ,טייקידייל סעצילַאּפ
 -- סנירג ַא עלעשעלפ ַא טימ ןכירקוצ טמוק ןשַארג
 .ןיסַארעק עלעסיבַא ַאנד ןפיוא ,קעד ןפיוא
 ,ןעשעג ןוא ןפארטעג טַאה ,ןפארטעג טַאה
 .ןעשעג סנױזַא ןיוש ןַאק ַאד סָאװ טגַאזעג סנייטשימ
 ,טנעה ערַאד ייווצ עשידמול טימ ט'הנעט גינעפ

 .טנעוו ענשטָאגליװ יד --- תודע יד ריז ןעלקַאש סע ןוא
 .דייר שכַאלרע יד ןופ גולק ןרעו טשינ ןַאק לדנשַארג רַאנ
 טלעװ רעניילק רעד ןופ םימכח יד ץעגרע ןציז

 .טלעפ סע ואוו ןוא ,רערעמ זיאס ואוו ןע'נובשח ,ןגעוו ,ןטסעמ
 ,ךיז ןגייּב סעציײלּפ ערעייז ,ןרעטיצ טנעה ערעייז ןוא

 ך ןגיוצרַאפ ןיוש טַאה טכַאנ רעקַאטש ןיא קיטש ַא
 ,ןשַארג ןקיטעמוא ןוא לגינעפ ןשיװצ טּפשמ רעד

 . ןשַאלרַאפ-בלאה ןיוש ןענייז םיטפוש יד ןופ ןגיוא יד ןוא
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 םיכלמ

 רעדניק עסייוו יד ןגיוו ןיא
 ,דַאלטנעה עקיטכיל זקערטש

 דַאלּפעק ערעווש י ד זּבױה
 ןעלכיימש ןוא ןוז ןענַאמ ןוא
 ןײרַא טקוק סַאװ ןכַאלטיא ייֵּב
 ,ןעטסענ עכייוו ערעייז ןזיא

 ןרעיוא ערעײיז ןַאדציּפש ייז
 ,רעטסנעפ ןיא טניוו םנופ גנַאלק םוצ
 ןגיוא ערעייז ןָאדךצילּב יז

 ,עילעטס רעד ףיוא דנַאלנוז םוצ
 סעמַאמ ערעייז וצ ןדער זוא
 תולוק עקידנליּפש טימ

 .עטנַארעּפסע עשרעדניק יד

 ךעלימ עסיז ןטעּב יז

 טפַאשּביל עסיז עמירַאװ ןוא

 ןייוו רעקינוז יו רעטרעוו זוא
 ןּפיל סעמַאמ יד ףיוא ןלעווק סַאװ
 ,ןעלּפַאנ עטיור יד ןופ דעלימ יו

 ןטייקיגיילק ליפיוזַא ייז טכַאמ ןעמ
 ןליּפשרַאפ וצ ךיז טייצ-ןיילק יד
 .רערעמ ןוא רעמ ןענַאמ ייז ןוא
 ,ןסַאג יד ןוא געט יד ּפַא ייז טיג ןעמ

 ןצנַאגניא טלעוו יד ּפַָא ייז טיג ןעמ
 .רערעמ ,רערעמ :ךדיז זעשטשעּפ ייז זוא
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 ךיא

 ךיא טשינ ןוא בויא טשינ

 רזג סטָאג ןופ טערבליצ סָאד רעמ ןיוש ןענייז

 .שטייּב-החכות ןייז רעטנוא

 ,רַאג ןוא ץלַא ןעמונעגקעווַא רע טַאה םיא ייּב

 םַאלפ םעד ןוא הפגמ רעד ןנגעעגקעוװַא

 .רַאה ןוא ןייּב ןוא טיוה טימ

 ַאד ןפרַאוװעגוצ יזיא רימ סָאװ עקינייוװס זוא

 .העש ךַאנ העש ץלַא טסגנַא יד קירעגנוה טעשזירג

 טפַאשנויבא רעטצעל ןיימ ןיא ךַאנ בַאהכ רַאנ

 ,דלַאג לטיול ןיימ ןוא רעּפוק לצנימ ןיימ

 ,טרַאװ רוכיש ןיימ ןוא עגר ערַאלק ןיימ

 ּפַא ןענַאדנופ ךיא ייג רַאנ רענעכַארּבעגניײא ןַא

 ,ּפַאק ןסייוו ןיימ רעּביא טייקיטכיל רעטלַאק טימ

 -- טָארט ןטלַא-גנוי ןיימ ןיא טייקידימ שקַאמשעג

 .טַאטש רעקירעיורט ןיימ ןופ רעיוט ןטצעל םוצ
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 שרקה :ןדע ןג

 ךיז ןשיװצ ןדער םינקז-שדקה

 ;(םיבוטמוי עקיטכרַאפסטַאג יד רַאֿפ ךַאװ ַא)
 ;'ךיש עלעג ,, רַאּפ א בורק א טכַארּבעג טַאה רימ,,
 ;''ךיד םורַא לטרַאג םעיינ ַא --- רימ ןזוא,,

 ;''דייז ןקירעּבמעל זופ עקלעמרַאי ַא --- רימ ןוא,
 .'טיירּב ןוא יינ ןוא שירפ ,רעדמעה ייווצ --- רימ זוא;,

 ,ןגױּבעגּפדרַא ּפַאק םעד לד'נקז ַא טמעשרַאפ-דיילּב טָאה ,''רימ זוא.,

 ןגייא-ןוא-םייה ןסעגרַאפ ןיוש אמתסמ טַאה ךימ,

 ."םענייק טשינ רעמ ןיוש ךיא ּבַאה רַאג רשפא יצ

 ,ןזייוו ןעקנַאשעגנייש יד טימ ןעמונעג ךיז ןּבַאה עטלַא יד זַא ןוא
 ,עסייוו יד דרַאּב ןייז ,ּפַאק ןייז ןקז-םותי רעד טָאה
 ,רודיס ןסיורג ןייז ןופ תורוש יד ןיא ןּבַארגרַאפ
 ,טניישעג םיא רעּביא טָאה רעטסנעפ ןופ ןוז יד ןוא
 ,טנייה ןטייצ עלַא רעּביא ןקז רעטסטלַא רעד זעוועג זיא רע
 ,ןרעטעלּב זעמונעג דוּב-סוחי ןייז ,ךיז רַאפ ,ליטש טָאה רע
 ,ןרעטעלקרעד וצ ,ןכיירגרעד וצ טשינ ! ךיוה ַא רַאפ סָאװ

 .רעּב 'ר ,שטירעשזעמ ןופ דיגמ םוצ ןַא רע טמוק טָא
 ןסייוו ןייז ןיא ןגעקטנַא לעווש ןופ ךיילג םיא טייג דיגמ רעד

 :לטנאמ
 ?לטנַאי ,וצרעהַא סָאד וטסנאּפש ןענַאװנופ ,ריד בוטמוי-טוג,,

 ,םערַא ורעטנוא םיא טמענ רע ,ריט יד טיירּב טנפע רע
 ,םירַאװ זוא סייוו ,קיטכיל זיא ּבוטש זיא
 .ענייז םיקוסּפ יד ןיא ןּפיט'ס תוקמע ליפיוו ַא
 .ןענייש זגיוא יד ,ןּפיל יד ףיוא קינַאה
 רעד-טָא ןופ לייט ַא שטַאכ ךיא לַאז יװ,, ,ךיז רע טעּב ,'"יּבר,,

 דיירפ
 טייל עטלַא יד רַאפ תונתמ --- זעמענטימ ַאד ךיז טימ

 ?ןטעּב רוא-שיט עקיטעמוא יד טימ לּביטש ןיא ןטרַאד

122 



 עצײלּפ רעטלַא רעד רעּביא םיא טוט רעשטירעשזעמ רעד ןוא

 ;ןטעלג
 ,'"םולשּב םעשעצרימ ןגָארטרעד ץלַא טסעוװ וד ,לטנַאי ,ייג ,ייג

 ,םולח ןייז ןופ ךיז ףיוא טּפַאכ רעקניטלַא רעד
 ןסיורד ןטלַאק ַא ןופ יוו ןּפַאכקירוצ ליוו

 --- ןיײרַא ּבוטש רעמירַאװ ַא ןיא
 .רעסייוו רעד עטעּפַאק רעד ןיא ןרעּב 'ר וצ טרַאד
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 לניּפש רעדנילּב : ןרע ןג

 .רַאג רענדַאמ ַאזַא ךַאנ ץלַא זיא ץלַאטש רעד
 .ןּברַאפ ןוא ןרעדעפ ןיא סע ךיז טצוּפ רע יו עז
 ,רַאה רעד ,רַאנ רעזנוא ,רע טַאה סרעדניליצ ןצעּביז
 .ןּברַאק ןוא ךַאלעקצַאצ טימ ןוא ןציּפש טימ
 ,דניזעג םניא תירּב ַא ןופ הדועס ַא רַאפ םענייא
 .ןּברַאטש םיבורק ןעו געט יד רַאפ םענייא ןוא
 ,טסברעה-קיטנַאמ ןרַאפ םענייא ,תבש ןקידרעמוז ןרַאפ םענייא
 ,טײצרַאי סריּפסקעש ןופ גַאט ןסיורג ןרַאפ םענייא ןוא
 ,סנירג ַא ,סניד ַא ,לרעדניליצ קידגנילירפ ַא סנייא ןוא
 ,ןזָאלּברעטנורַא םיא סע ןַאק לטניוו ןטסױלּב ןופ ךיוה ַא
 .ןתח רעטלצַארטעגסױא ןַא ,םורַא טָאטש ןרעּביא טייג רע

 תושרד עכַאלרעייפ רע טלַאה ןשיט-הדועס יד ייּב ןוא
 ,ןכיילגרַאפ עטסכַאלגינעק יד טימ גינעק םעד טביול זוא
 ,ןכיוה רעמיוּברעדעצ יד וצ ,רעמיוּבנענעט יד וצ םיא טּביױה רע
 .ןכײט עטיירּב עקידנלעווק עלַא ןיא םיא טלגיּפש רע
 ןייוו רעייז טימ --- טסּברַאהירפ ןיא לּפעדלַאג יד טימ םיא טגניזַאּב
 ןירַא ךיז טרוכיש ןוא ּברַאה ןוא שירפ טקיטפוד סָאװ
 --- ןעילג למיה ןוא דרע --- ןטכַאנרַאפ יד ןיא

 ,ץלַאטש רעד ,רַאה רעד רַאנ רעזנוא ןדירפוצ זיא רע
 הענכה יד סָאװ ,טימעג סַאד ןביוהעגפיוא טַאה רע סַאװ
 לרעטסיולק ןיא קיד'הליפת טַאה ,אנוש רענעטלַאשראפ ןייז

 | .טשטנעּבעג
 ,לביטשרעלעק ןיא דייר עריא וצ טרעהעגנייַא ןטכענ דיז טַאה רע
 ,ןבירשעג ,ןּבירשעג שינעלייא ןיא טָאה רענייא יװ ןעזעג
 .הלילח ןלַאפסױרַא בליז ַא ,תוא ןַא טזָאלעג טשינ ןוא
 --- ןקע עלַא ןופ ןפַאלעגפיונוצ ,טרַאד ןענַאטשעג סע ןענייז ייז יו
 ,ןקעטש ןעמורק ןייז ףיוא טנעלעגנַא -- רענייא
 .עּברַאט ןייז רעביא סופ ןעמַאל ןטימ --- רענייא
 ,סעּברַאה ערעווש ייווצ טימ רענייא זוא
 ןסיּבעגנײרַא ךיז ןגיוא ענייז טימ ףרַאש טָאה
 ,ןסיוו ,ןסיוו טלַאװעג ,טּפוזעג ,טּפעשעג ,עריא דייר יד זיא
 .ךס ַא ,ךס ַא ,ךס א ןענעקרעד ,זענעק
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 ןופ רעטרעוו עכַאלרעדנואוו יד טציא זיּב טנַאקעג םיוק טַאה רע
 ,ךַארּפש רענעגייא ןייז

 ןטלַאּפשעגפיױא ,טנפעעג םיא רַאפ ךיז ןּבַאה יז
 ןדלַאג ,ןטיור ?זרעּבליז עלַא ןוא ןּפסַאנק יד יו
 .ןושל ןייז ןופ םיורגלימ םנופ ןטכױלעגסױרַא ןּבַאה

 ןשַאלרַאפ --- טרַאװ ַא ,ןדנוצעג ךיז טָאה טרַאװ ַא

 ךיז טָאה סרעדנַא ןַא ןופ ןוא ןדנוּבעגפיוא ךיז טַאה טרַאװ ַא
 ןסַאגעג

 ,טײקרַאװ ,טײקרַאלק ,טייקנייש עקיד'עפש ןוא ןייוו

 ,טעקרַאװעג ןּבַאה ןּבױט ,ןעגנוזעג ןּבַאה לגייפ

 ,ץלַאטש רעד ,רַאה רעד ,ראנ רעד ,רע זוא
 םולח רעד יו וליפַא טליפעג טשינ טָאה
 ;ןגױא ענייז ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה
 ,ןגיױּבעגנייַא הענכה רעד רַאפ ליטש ךיז טַאה רע יו

 ,רעלעק ןיא ןעמעלַא טימ טרַאד רענייא ןרַאװעג
 רעלעט-הקדצ רענעלַאטעמ-טלַא רעד סָאװ סנ ַא
 ,למירד ןשילמיה ןופ ןסירעגסױרַא םיא טַאה

 ,למער ןעמורפ ןופ ּפַאק םעד ןּבעגעג-סױרַאיּפַאכ ַא טַאה רע ןוא
 ,ךיג טרעדעצעגסיוא ךיז ,טכיילגעגסיוא ךיז ,ןסיורד ןיא סױרַא
 ,ךיש עקיזַאנגנַאל-קידעצנַאלג יד טּפַאכעגפױרַא ,קעװַא

 --- ,ןסיורד ןסיורג םעד ןופ םלוע ןרַאפ ןזייוו דיז סױרַא
 .זתח רעקידרעמוז רעד ,רַאה רעד ,רַאנ רעד ,ץלַאטש רעד
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 אמט

 ,אמט ,ןיירמוא ןענייז ערעייז תובדנ יד
 ,אמט -- ןגיוא יד ,ענייד טנעה יד ךיוא ןרעוו
 ,אמט סנייד ליומ סַאד טרעוו
 .אמט סנייד ץרַאה סָאד טרעוו

 .רעדיל אמט ןוא טיורב אמט

 .טעמוא ר'אמט ןוא ור אמט

 .ןסיּב ןרַאד ןטצעל ןייד סױרַא ףרַאװ

 .רעדינַא לעווש רעטלַאק רעד ייּב ךיז ץעז
 עז טשינ ףרַאד רענייק

 ןסיוו טשינ ףרַאד רענייק
 ,טנקירט ןוא טרַאד ןעמוג ןייד יו

 רעדינַא טכערב ןקַאנ ןייד יו

 ,רעווש ןצרַאה ןקידנשעל-דיז ןרעּביא

 רעהַא סַאג ןיא טכַארּבעג ךיא ּבַאה סַאװרַאפ ,יוא
 ?ןסַאלּב ַא עלעגניא רַאד-ןיד ןימ ַאזַא

 | ,לגַאװ ןדנילּב ןיימ דַאנ ןטַאש ןיימ זַא
 אז ,ןסַאג ערעייז ןיא ןרעגלַאװ דַאנ ַאד ריז לַאז
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 "דרעווש עפראש יד,

 דרעפ עצרַאװש עקיטכעמ עכיוה ןּביז

 --- ''דרעווש עפרַאש יד, --- לַארענעג זרעווש םעד ןּבַאה
 ,טריפעג ור רעקיביוטש רעקיּבייא ןייז וצ
 טכיל ענעסקַאװ ערעווש עכיוה ןּביז ןוא
 ,טכיזעג ןייז ןטכױלַאּב לָאמ ןטצעל םוצ ןּבָאה
 קידנגייווש ןוא םורפ טַאה קלאפ סַאד ךיוא ןוא
 ,קילּב ן'בושח ןטצעל םעד דלעה ןייז ףיוא ןַאטעג
 דרעווש עקנַאלּב יד ןּביוהעגפיוא ןּבַאה רענלעז יד
 ,דרע רעטנפעעגפיוא רעד רעּביא ךיוה-דיוה

 טיירג ןוא שירפ ןוא ךייוו זגעלעג זיא הרע יד זוא
 דייש עטנפעעגפיוא לקנוט ַא יװױזַא
 ,ריא ןיא ''דרעווש עפרַאש יד ,, --- לארענעג רעד זוא
 ,ריפ םיחלג --- ּבורג ןטייז ריפ יד ןופ

 לער עצרַאװש ןיא ןוא רעדמעה עסייוו זיא
 ,םיליהת ןכַאלרע ןטסַארּפ טמיליהתעג ןּבַאה
 .קעװַא ןענַאדנופ ןעייג סָאװ ןשטנעמ עלַא ףיוא יו
 טזָאלעגרעטנורַא קירעדינ ךיז ייז ןּבַאה םעדכַאנ ןוא
 ,טסָארּפ-ךַאלשטנעמ ,טושּפ ןוא ךַאלרע ױזַא
  דרעצ עצרַאװש עטלַאק ןפיוה א ןעמונעגנַא זוא
 טכַאמעג הכרּב א טייקילייה רעקידנעלמרומ טימ זוא
 ,טכַאמרַאפ דרע יד 'טַאה עטעּפַאל עטצעל יד ןוא
 געוו ןייז וצ ןעגנַאגעג ךיז זיא רענייא רעדעי זוא
 .געט עקירעּביא ענייז טלעו רעד ףיוא ןקידנע וצ
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 . . . ןיילַא וד

 ,ןיײלַא וד ךימ ףַארטש
 טנעה יד ןיא רעּביא רימ ביג טשינ
 .ס'נטש עזייּב עקיסיפייווצ יד זופ
 ,טכערעג טשינ לַאמנייק ןענייז ייז
 .גָאװ עשלַאפ ַא זיא טּפשמ רעייז ןוא
 גרַאּב ןפיוא ןירדהנס ןרעכעה םניא וליפַא
 טנעה יד גָאט ַא לַאמיירד ךיז ןשַאװ ייז ואוו

 טנערּב דימת רנ םנופ גיוא'ס ןוא ןעלטיק עסייוו ןגָארט
 .טיה ןוא ךַאניייז-טקוק --- לקניוו ןיא
 .טַאג ,םימחר רעייז ףיוא טשינ ךימ /זזַאלרַאפ

 ,לעז ןוא ּבייל ףיוא ץלַא וגַארטרעּביא לעװ
 .לעווש ס'אנוש ןיימ וצ זיּב ךַאנ רימ יײג רַָאנ
 ,טנַאװ רעקיּבוטש ַא רעטניה ,סנטייוונופ ייטש

 ,טנַאה עטקערטשעגסיוא ןיימ טלַאפ'ס יװ עז ןוא
 ףיוא לסקַא ןיימ ביוה ןוא ּפַא ךימ טרַאװ

 ,ףױרַא געוילבַא ןיימ רעּביא רימ טימ יג זוא
 טכַאנרַאפ רעמוזד טעּפש ַא ןיא ,סקיצנייא ןיימ ,דניק ןיימ ּבַאהכ ואוו
 ,טכַארּבעג דרע רעד ןופ עקידנעור עלַא וצ
 .טכיל יד יוװ ןשַאלעג דיז וּבַאה רעמיוּב יד
 .רימ טימ ןעגנַאגעגטימ ןענייז רַאנ טניירפ יירד
 -- ,ןייטש סנטייוונופ ןעזרעד ךיא ּבַאה ךיד ןוא
 ,ריט יד טױלּפ ןטלַאק םניא טנפעעגפיוא טסַאה
 ןייג וצ דלעפ קיאור ןייד ןיא ןזרַאװעג רימ רעגנירג זיא
 םייל עלעקנוט ענעּבַארגעגפיוא יד רימ טָאה ךייוו ןוא
 ,םייה ןוא ור ווא טייקכַאלדירפ טמעטַאעג
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 טלעוו-יד : ןדע ןנ

 ,טמעטַאעגּפָא ןוא גערּב םעדיטַא ףיוא טורעגּפַא ּבַאה
 ,גערּב ןקיזַאד ם ע ד ףיוא ןכיירגרעד טשינ דיא ליוו רעמ
 ,טנטַאש ןרעטש ןגנוי ןיימ רעּבירַא טלעוו עטלַא ןַא
 .געט עניימ ךיא טלַאה ןטלאהעגנייַא ןוא ליטש ןוא

 ,ןדיירפ עניילק ,רעדנואוו ,תומימת ןופ םעט םעד סייוו דיא
 ,טקעלּפטנַא רימ ךיז טַאה שואי רעסיורג רעד יוװ רַאנ
 ,ןדייז ןיימ ןופ טייקמורפ יד ךיוא ןוא ,ַאד טייקנייש רעדעי טַאה
 ,טקעלפרַאפ ךדיז ןטיוט ןעצ ןופ טײקצרַאװש ןיא

 ןצייר עלַא ןקרַאטשרעּבירַא וצ ןקרַאטש דיז וט דיא
 ;קראטש ךָאנ --- וד ןוא גנוי זיא טלעוו יד,, :ןרעדליּפ סַאװ
 ,ןצײלפרעּבירַא ןוא ןציילפ ,ןציילפ ןלעוװ ןדייל עסיורג יד
 ,"'גראּב ןוא לַאט ןענירג רעדיוו ריד טעװ לוּבמ זכַאנ זוא

 --- ,ןּביײלּברַאפ ַאד ךַאנ לעווכ ּביוא --- ,זייז ליוו ךיא ַא
 ,טייוו ,טרעדנוזעגּפַא --- ,לוּבמדזרַאפ זופ זוא לוּבמ ןופ שטנעמ ַא
 ,ןביוטרַאפ ךיז ןיא טשינ סע ליוו ,עטסקירעיורט סַאד קנעדעגכ
 ,דייש רעלקנוט ַא ןיא ,ןגייווש ןיימ ןיא ןטלַאה סע לעװ

 ןעשטּפַאטרעד טייהרעדימ ןוא טײהרעטלַא ךיז ױזַא לעווכ זוא
 , ּפָאק ןרעּביא ןוז יד טנייש'ס שטַאכ ,טסימ םעדיטַא ןיא
 ,ןעשטּפָאק ,טעשטּפַאק ךַאלעמַאּפ טעװ ןגיוא סנקז ַא יװ ןּבעל ןיימ
 ,ּפַאט ןצרַאװש םעד ייּב לפעל ןוא-טנַאה ןייז יו ןרעטיצּפָא ןוא
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 1943 :ןרע ןנ

 .לפש ןוא יורג טרעקיוה לסעג סטַאג

 .רעטסנעפ עגעשַאלעגסיוא טימ ךַאלעכלוש סקעז

 ןרַאי ערעווש ליפיוזַא ךַאנ ,רָאנ טנכערַאּב

 ,טנטַאשעגכרוד ַאד ךיז םייח-ץפח ןייא רַאנ טָאה

 ? ייז ןענייז רעוו --- םידמול הנחמ עסיורג יד

 ,ךיד ןזיּב סעטַאּפַאקטלַא יד טצרַאוװשרַאפ
 ,ךיש יד ,דרעּב יד ,דייר יד טצוּפעגּפָא

 ,רעמעלַאּבטלעװ ןכיוה םוצ טקורעגפיורַא ךיז ןוא

 : רעמערק-תיחשמ-ילכ עקיפיפ יד טימ םענייאניא

 .דירַאי-טלעװ ןקידנעלדניווש ןופ רעלמוטפיוא עדליוו יד

 ,טינש ןקידעּבעל םנופ רעטיה יד ,רעּבערג-רצוא עקיטולּב יד

 סױרַא ןקעטש םירבק-םימלצ עניילק יד ואוו

 ,טימרעדניא רבק-םלצ ןכיוה ןקירענייטש םעד םורָא

 , סיורָאפ סופ ןצרַאװש ןרַאד ןייז טלעטש םלצ רעגנַאל רעד

 -- סטכער ףיוא
 .טימ ןעייג םימלצ הנחמ יד

 ! סטכער
 ! סקניל
 ! סטכער
 ! סקניל
 ! סיורַאפ טַארט ַא
 ! קירוצ טָארט ַא
 .גיוו ןטייוו ַא ךיז טוט דלעפ-םימלצ עטיירּב סָאד

 .ןייטש טּביילּב

 .ןעיינש ןיא טלַאה למיה רעַארג
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 . . . לגרעּב ַא רעטניה ןופ

 ןפורעג ךימ רַאװ ןייד ןיא טסַאה וד

 : ןעמוקעג םולח ןייד ןיא ןיּבכ ןוא
 ןפַאלשרַאפ רעטניוו רעד ךיז טַאה סע
 .ןעמוטש ןפיוא לגרעּב ןפיוא רימ ייּב

 .עכיוה-ךיוה רעמייּב עלַא ךַאװ ןיוש ןעייטש טציא
 .ןכייט עמירַאװ יד ןיא געט יד דךיז ןדַאּב סע ןוא
 ּבירט קיטעמוא-קיטעמוא ןענייז רַאנ ןטנװַא יד
 .טּבילרַאפ ןּברַאטש ןיא ןוא

 ןּברַאטשעג רַאנ רַאװ רעד ןיא ויּב ךיא
 .רעדיוו טּבעלעגפיוא ריד םולח ןיא ןוא

 ןּברַאפ ןוא ןעגנַאלק עלַא קירוצ רעהכ
 .רעדימ ןוא רעליטש ןוא רעטייוו רָאנ

 רעקנַאלש ַא ,רעניד א רעטסנעפ םייּב וטסײטשיטַא
 ,ןיוש קנַארק טינ רעמ טזיּב ןוא טקיאורַאּב ,קיאור טזיּב

 ןייטש לַאמַא ַאד ןזַאלעג ךיד ּבַאהכ יו
 .ןײלַא ,טלעוו רעד רעטניה

 ןײגקעװַא םולח ןייד ןופ רעטעּפש לע ךיא
 .ןּביילּבראפ רַאװ ןייד ןיא טסעוו וד ןוא

 ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא רַאװ יד טעווס
 .ןביוטשרַאפ רבדמ טימ ןוא יורג טימ

 זעיורג ןיא טנװַא ןיא ןעוו ,זרעו טעװ רעליטש ךַאנ ןוא
 ןעיינש ךיז רעטניוו-יינ רעטסנעפ ןייד ייּב ןעמענ טעוו

 ןפור טשינ רערעמ ןיוש ךימ טסעװ וד ןזוא
 .ןפַאלש ןשרעדניק ןיימ ןופ
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 . . . ןָאנבױא

 ,גערב רעקיאור רעקידבשוימ ,טלעוו לזניא רעניילק ַא
 ,ןטכענ ןופ זייּב סָאד רַאג ןסעגרַאפ ןיוש טַאה קלאפ סָאד
 - ,געז ,רעקַא רַאנ ןטעּברא סע ,דנַאל ןיא זיא םולש
 ,ןטכערעגמוא ןרַאפ רסומ ןייז םיוק טלמרומ ןהכ רעד

 ,ּפַאק ןרעּביא ךַאד ןקידובכביטיירב ַא טַאה ןהכ רעד
 ,ןהעש עטורַאּב ,םיוּבנגייפ םנופ ןטַאש ןרעטנוא גַאטנטימ
 ,םַאט טנווא םענרעּפוק םניא ךיז טכַאק טײצלַאמ רעטַאז ַא
 ...ןואג"הכ ןטלַא ןופ שיט םייּב טסעג עקיד'הענכה ליטש ןוא

 :טגערפ ןוא סיז טלכיימש ןהכ רעד .ןייוו םעד טקנירטמ
 ? רענױאווַאּב עריא ןעוט סָאװ ? טלעוו יד טכַאמ סַאװ
 ,געוו ַא ןרעטסַאלּפ יז ; טרעפטנע דימלת רעטסליטש רעד

 .רענייטש ןגעז ןוא דמַאז ןריפ ,לגיצ ןּפעלש ייז ;

 ךייוו ןוא גנירג טַאה דנַאר-לסיש םענעדלַאג םנופ ןוא
 .ןּביוהעגפיוא ךיז קַאמשעג ץכעקעג ןופ ערַאּפ עטעפ יד
 ,ךיילּב ןוא סייוו ןוא לופ ןענייז טנעה עניילק ס'נהכ םעד
 ,ןּבױט ,טייקסטוג ,טייקליטש .:ןגיוא ס'מידימלת יד ןזוא
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 דרָאקַא

 ,ןטלַאה טשינ דרעװש ןייק טעװ לגניא ןיימ

 ןטלַאטשעג עקיריורט טימ ךוּב עמורפ'ס ןוא
 -- דרע רעשירעלטעּב רעד ךרוד סנקעטש ,סעּברַאט טימ
 ן .יודיוו עקידלקניוו ןייז ןייז טעװ דוּב עמורפ סַאד

 . ףעגריּב עטרעײשעגּפַא יד וצ ןסייר טשינ ךדיוא ךיז טעוו רע
 ,ּפערט-רָאמרַאמ סנרַאה יד וצ ס'הואת טנזיוט טימ דךיז ןסייר סַאװ
 --- ,ּפעק ענעסירַאפ-ּפמעט ,ןעלסקַא עקיד'תודלג יד וצ

 ,טַאג ןופ טרָאװ סָאד ךיוא ןוא טרַאװ ענייש'ס ןצונ ייז)

 ,תועבטמ עקיד'הּפצוח עקידנעגנילק יו

 (.העד לקיטש ַא דניז-הלזג רעטסיוװ רעד ןיא ןּבַאה וצ
 ןעשזדנַאלּברַאפ טינ הדע רעייז ןיא טעוװו לגניא ןיימ

 ,גָאט ןופ גערּב ןדימ םעד ייּב ןוװַארּפ הדועסמירַא ןייז טעוו רע
 ,זָארגלּביצ רעטיּב ַא ןוא רעסַאװ טימ טיורּב
 ,םענערַאלרַאפ טָאג ןופ-ןיוש-קיבייא ןכַאנ ןגָאי טשינ ךיז ןוא

 ,המכח רעקיטעמוא טימ ףייר ןוא ליטש ןייז טעװ רע
 לכיימש ןרעטיול ַא טימ ןגייווש טצעוװ ךיז רעּביא תונמחר זייז ןוא
 רעדירּב ןענַאילימ ענייז עלַא וצ טפַאשּביל רעכַאלרעטַאפ ןיא

 .טלעו רענייש רעד ןופ למוט ןטסיװ םעד ןיא ןטערט סַאװ
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 רעּבָאטקָא

 ? תומא דלד יד ןופ ןײגסױרַא ַאד ןעד ליוו רעוו

 ,לעווש עלַאמש רעזנוא רעּבירַא טקניוװ רַאנ טיוט רעד
 ,סעמַאמ ,רעדניק טימ סַאג רעזנוא רעדנואוו ליטש ַארַא'ס
 ,לעג ןוא טיורטולּב ןַא-טדניצ טסּברעה רעד סָאװ רעמיוּב זוא
 ! ןענירג זכַאלרצוא ןיא --- טדערעגּפָא ךַאד זיא רעמוז זופ

 ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא רעליטש טמוק ןוז עסיורג יד זעוו רַאנ

 ,ןעניּב יד ןיוש קַאטשניּב ןיא דיז ןציזרַאפ גָאט זיא טעּפש ןוא

 ןייוו זּברַאה ַא ןופ תורכיש יד טפול רעד רעּביא טקעמשרַאפ

 ,רעּבײל עטַאז ערעייז טימ ןעמעטַא תוריּפ עקידנפייר עלַא סַאוװ
 ,לַאערטנַאמ ןעמורפ ןיא ,ַאד דלַאװגרַאּב ןרעּביא ןוא
 .רעּבױצ זעיולּב ןקיטכיזכרוד ןייז ןיא למיה רעד רַאלק טור
 לוק טייוו קידנפור רַאלקמוא ַאזַא ןעמ טרעה סעּפע ןוא
 ,ןגייווצרעמיוב עקידרעּפוק יד ךרוד --- רעּבירַא טייזרענעינופ
 .ןגייווש ןקיטנעמיד סרעּבַאטקַא ןופ ןוימד רעד םתסמ זיא'ס רַאנ
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 גנַאלק ַא

 וּבעלפיונוצ דיז זַאק שטנעמ ַא
 ,לפיוהרעטניה ןיא םיוּב ןראד ןטלַא ןַא טימ
 טנַאװ םייּב ץַאק רעדימ רעַארג ַא טימ

 ,למירד ןקידבשוימ ןיא ןוז ןופ קעלפ ןפיוא
 סונויקוא רעד ץעגרע טרַאד טגנעה ןעטייק ענעדלַאג ףיוא

 למיה ןקידכעלייק ןעיולּב רעטנוא ןעמיווש ןעפיש ןוא
 ,לדנאה ןקידרצוא ןוא קילג ךַאנ
 ? רימ טימ ןַאט-צ סע טָאה סָאװ רַאנ
 ,טעּפירקס לריט ןיימ יו ןרעהרעד טשינ רענייק לַאז
 טלעוװ רעסיורג ןייד ןטימניא טלזניאעגּפָא ךיז ,טָאג ,ּבָאה'כ
 ,םולח םענייש-קיריורט ןיימ וצ ןדניּבוצוצ דיז
 תובוח עריא ןענַאמ רימ רָאװ יד טמוק'ס ןוא
 ,הללק טימ ןוא הזגור טימ העש ַא לָאמ ןּביז
 ,ראוו יד ,קסיּפ ן'פירט ַא ,ליומ אמט ַא טָאה יז
 ,טסיופ ןטימ טעשַארטס ,טלוזליז זוא ,טלעש ןוא
 טייקשלגניא ,תומימת רעקיטעמוא ןיימ זיא רַאנ
 .ןעמוטש ןטרַאה ףיוא טפַארק לסיּבא דיוא דיא סָאה
 ,טנלע ןופ דילג ךַאלטיאַא רימ ןיא טנייוו סע

 הזה םלוע לּבױטש ןדעי ןרַאלראפ ּבַאהכ זַא סייוו דיא
 ,תלוקשמ רעקיטפול ףיוא ךיוא -- אּבה םלוע יד ןוא
 ןטרַאװרעד ךַאד ךיז ךיא לעװ ,ןזעװ-סָאװ זיּב רַאנ
 ,דרעפ ןצרַאװש ןטימ רעטייר ןסייוו זרַאד םעד ףיוא

 ,טיירג ןייז לעװ ,לטנַאמרעביוא ןיימ ןיא ןיוש ,ריט רעד ייּב ןוא
 ,ןענַאדנופ ןרַאפסױרַא רימ ןלעוו םוטש זוא
 ןסַאג עקידייל עלַאמש יד ןטיירכרוד

 ,ןּברַאטשעגיַארג ןעייטש רעּביטש עלַא ואוו
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 דנַאל סטָאג ףיוא

 ,סנבעל ענעשאלראפ ערעייז ראפ
 קיליײה ןדניצנַא ןעד דיא זַאק סאוו
 ?ןלייה עקידעכַאװ ריפ עניימ ןיא

 ,דימ זיא טנװַא ןיימ
 למרומ ןקיּפמוטש ַא ןיא --- ּפיל ןיימ
 טנַאװ רעּביוט רעד וצ טעּבעג ןכַארּבוצ
 .טשואירַאפ ןטַאש ןיימ ואוו

 ךַאנ טנַאה ןיימ ךיז טּביױה ןגעווטסעדנופ
 ,ביול ןשרעלטעּב טימ
 ,ןוז רעד ןיא ףיוא חַאנ ךימ טסטלַאה וד סַאװ
 .גנַאלק ַא טרַאװ ןיימ ןיא ףיוא ךַאנ טסקיטכיל וד סַאװ

 דָאנעג עקיריורט עקיזַאדסַאד
 ,טארט זיימ טצלַאטש ןוא סיוא ךימ טכיילג

 ,עסיורג שירעדניק יד וצ וצ דיז ןכער דיא ןוא
 ןעלקַאפ יװ סנּבעל ערעייז זגַארטעג ןּבַאה סַאװ
 .ןסקַאלש עקיטולּב ןוא םרוטש זגעק

 ,טרעקַאלפעג ןבאה רעּבײל ערעייז
 --- ,ןגירשעג ןּבאה תומשנ ערעייז ןוא
 .סרעלדַא עטקידנואוורַאפ

 ךיז טפעהַאּב ווא ןלאפעג ןענייז ייז

 , ,וברוח םנופ טולּב ןטימ ,שַא וטימ ,ביוטש זטימ

 .ןברַאטשעג דנַאל סטַאג ףיוא ןענייז ןוא
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 ...יױרג ,טלַאק

 .,למיה גערּב רעכַאלדירפ 'רעליטש ַא

 .ייר א ןיא ךַאלעּביטש יירד --- ,ףראד ַא
 ,רעטניוו רעד זענַאדנופ קעװַא סאוו-ראנ
 ,יינש סרעכייז העכעד ןגערּב ףיוא

 ,רעטסנעפ ןרַאפ ךַאנ טציז עּבָאּב ןיימ

 .אד זנוא טימ דאנ טסּבעל וד ,טוג יו

 ,ןראי-םרוטש ערעווש ענױזַא
 ,העש עמורפ ַא ריא םורַא ןוא

 ,רעדלעפ טימ וטלצוו עטײרּפשוצ ַארַאס
 ,ךייט רעד טייוונופ טצנַאלג סע דיוה יו

 ,ןצרַאה ןיא ץיה ַאזַא דאנ טילג סע
 ,ךיילּב ןוא גיוא זיא קילּב רעד דימ ראנ

 ,רעקיצנייא ןייק ,עקניטלַא ,טינ ויּב דיא

 ,ליורג םנופ ןפַאלעג זיא סַאװ
 רעמיוּב יו ייז ןענייז ןלַאפוצ
 ,ליימ עקיטולּב עגנַאל יד רעּביא

 ןלַאפעגניײרַא םיוק ןיּב דיא זוא
 ,זיוה ןיא ריד וצ אד םעטַא זַא
 ,סנטאש עארג עמוטש זסקאווס זוא
 ,סיורג ןוא דיוה סעּבמעד עטלַא יו

 טעמוא רעטיוט ,רערעווש --- זצרַאה ויא

 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ טייקמוטש עארג יד

 ןּביואנופ לרעטסנעפ ןכרוד ראנ
 ,טנַאה ערַאד יד גאט ןופ דיז טרַאּפש

 ,ןרַאשוצ יינש סנפיוה יד ליוו ןוא

 ,רעהַא ןכעטשכרוד רעגניפ ַא

 -- טינ טזאל ןוא יינש עּברוה יד טגיל'ס ראנ
 .רעב רעסייוו רעקידנפאלש ַא
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 ...םיורּב ,םחל

 ןברוח זכאנ ןּביילּב טסעוװ וד ביוא
 -- גאט םעיינ םנופ גנַאגפיוא ןרָאפ זוא
 ןברוח זסיורג זכַאנ ןרעיורט ּביילכ
 .גאט םעיינ םעד ףיוא-טשינ-םענ זוא

 ,עניילק .,עגנוי יד רַאפ ראנ זיא רע
 ,טרַא רעזנוא ,ַא --- זנוא רַאפ טינ ןוא

 ,רענייטש-הבצמ רעטנוא טינ בוא
 .טראקילייה ןופ ןטאש םעד ייּב זיא

 לרוג רערעווש רעייז טאה זנוא ּביוא
 ,סיוא טשינ םיא רימ ןדיימ --- ןטימעג

 לרעיוט םעד ייּב זרעיורט זּביײלּב זוא
 .סיוא 'דאנ טכיילּב ןּבעל רעייז ואוו

 ןדנוברַאפ טייקיּבייא יד טאה זנוא
 ,ןייּבעג טיוט ךַאלרעה רעייז וצ
 ,ןדנואוו ערעייז וצ ,טולּב רעייז וצ
 .ןייטש רעייז וצ ,דרע רעייז וצ

 רעגנעל לסיּבַא ראנ סע טמענ זנוא
 טרעשַאּב דאנ זיא זנוא ןוא ייז יו

 ועגנעה אד ּפעק יד רעּביא ןעז וצ
 .דרעווש עטורעגנייא ןיוש גנַאל יד

 ןגייּב םירבק ערצעייז רעּביא זוא

 טעּבעג יװ ןוא ּפעק יד ףיט-ףיט

 ןגייווש קיטומ רעזנוא ןטײרּפשרַאפ

 .טעּפש רעמַאזנייא רעדימ רעזנוא זיא

 ,רעדירב ,טייזרעדנופ ןייטש ןּביילּב רימ

 לוק סאד טייוונופ ראנ ןרעה ןוא
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 רעדיל עשירפ ,עגנוי ערעייז ןופ
 ,לאט םוצ גרַאּב ןופ ,גרַאּב םוצ לאט ןופ

 ןסקַאװ סאד טייוונופ ראנ זרעה רימ
 .ייז ךעּביא וּבעל םענירג ןופ
 ,לסקַא ערעזנוא ךיז ןרעקיוה'ס ןוא
 .ייּבש ןגנירג ןיא -- ּפעק ערעזנוא ןוא

 ,ליפוצ רשפא ןוא !גונעג זיא זנוא

 סטיירּב ַא דלעפ ַא ,זנוא רעטניה זַא
 ןפור עליטש ,םירבק עליטש טימ
 .ץייוו ןדלַאג-יײנ --- ייז רעטניה ןוא

 ,קלח רעזנוא ןופ סיורג יד טסעמ טשינ
 דיירפ יד ןוא רעיורט ןסיורג םעד

 קילייה טקינייארַאפ ךיז ןּבאה סאוו

 .טיורּב טימ טלעוו יד ןקילייה וצ
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 עלעדיא עטצעל סָאד

 ,טעליוקעג ןיוש ליפיוזַא

 ןטאשרַאפ ןיוש ליפיוזַא
 ץלַא דאנ טנַאּפש'ס ןוא
 ןטאש רעצרַאװש רעד
 ,טרוגעג דרעװש ַא טימ
 .ןכיוה ערעווש זיא טזיּפש
 ןעשזדַארּב עדימ ןעײמרַא
 .ןכייט ,ןכיור דרוד

 ,רעדלעפ עקיטאלּב וטענק
 ,רעדלעוו עקיטולּב ךרוד ןרָאּפש
 | -- טיײגרַאפ ןוז יד

 ,ךיז טלעהוצ טנאזיראה-ברעמ רעלעג ַא
 ,ךיז טשעל טייקלעג יד

 .ןענַאּפש ,ןעייג ןעײמרַא יד
 ,טייוו רעליוה רעד ןיא אכע זַא
 ןענַאּב עקידנגאי ןופ שיצ ַא

 ,טלעוו ןגערּב עקידכעלייק יד ייּב
 ,ןטייוו ,ןטייוו יד זיא טראד
 טקַאּפעגלופ סענאגאוו
 ,ןטיױט עגנוי ,סנּבעל עגנוי
 ,ךיז ןסיירוצ ןצינערג יד
 ,ןפיולוצ ,דיז ןרַאּפשוצ

 ,לבושי שידיא ַא ואוו ךַאנ טגיל'ס זוא
 ,עלעקרַאמ

 - עלעטיילק
 ןפיוק טייג עלעמַאמ
 ,עלעטיורּב קיכאוו

 עלעקרַאּפ
 ,..הלכ רעקנַארק-דאנ רעד רַאפ
 ,קיטיירפ זיא'ס

 ,הלח טקַאּב עלעוויוא זַא
 טרעּבליז לכיור זידדזיד ַא
 ,למיה ןיא --- לדנעמיוק זכרוד
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 רעייפ ,טולּב ליפוזַא דרוד
 למילּב ןדלאג ַאזַא דאנ טילּב

 ,למיש רעטלַא למילּב ןדלאג ַאזַא
 טלעוו רעד וצ טפַאשּביל ,ןּבױלג רעד סאוו
 ,דלעפ ןשידרע ןרעּביא טייזרַאפ ןּבָאה

 ,טראד ךאנ ילב ,ילּב .,ילּב

 טעװעטַארעג ךיז טסאה ּביוא
 טעװעטַאקעג ,טלייקעג ,טנערּבעג
 ,טעװעטַארעג דיז זוא
 ,ןּברוח-תבש לקיטש ַא ּפַא ךַאנ טכיר

 ,ןברוח ןיא סייוו ַא לדנכוק ַא קַאּב
 ,ןכערּברעטנורא לדנעמיוק עטצעל סאד ןַאק ןגראמ
 ,ןכעטשוצ --- עלעּביטש ןטצעל ןיא לרעטסנעפ עטצעל סָאד

 | .ןכעוושרַאפ לתבש-הלכ ןופ ּביילּברעּביא םעד

 ,הפרש ןיא --- ןלעטש רַאּפ יד טימ עלעקרַאמ סאד ןוא
 .טנַאה םייּב טלעגניא ןטימ עלעדייז עטצעלס ןוא
  ןפיול ,ןפיול ,ןפיול ןיוש ןיילַא רעקנינייא טעוװ
 ,ןגאיכאנ ,ןגאי טשינ ןיוש םיא טעװ רענייק
 ,ןפיול ,ןפיול ,ןפיול טצוו רע ראנ
 ,דנַארלמיה ןּבױט ןטייוו םוצ
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 טל ַא

 ןגעוו עליטש יד ףיוא
 ,טײהרעטלַא ןעמ טערט
 םיליהת זופ רוּב םניא
 ,דייר עניילק ,ענייר

 רעיוא ןייז וצ טגיינ טאג
 ,טייל עטלַא יד וצ

 ץ'העש עדימ ןזיא טציז
 ,טייז רעייז ייּב טלַא

 ייז וגערפ רעדניק יד יו
 ,ײלרעלַא ןכַאז
 רעדניק עניילק יד יו
 ,ייז רע טדײשַאּב ללַא

 ,עגולק ןענייז עטלַא
 ,ךס ַא ייז ןגייווש
 רעטרעוו עטסראלק יד ראנ
 ,דַארּפש רעד ןופ ייז טּביײלּב

 ןכַאז עלעקנוט עלַא
 ,ראלק ןוא לעה ייז טרעוו
 טרעּבליז סע לעה יװ עז
 ,ּפָאק רעייז ףיוא טכיל'ס
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 ?רעוו

 םענייק ךאנ טנַאה ןייד טאה'ס
 טרירעגנַא טשינ טכעלש

 סמענייק דאנ ץרַאה ןייד טַָאה'ס
 ,טריפעגּפארא געוו

 דימת זיא ּפאק ןייד ווא
 .טקובעג דרע רעד וצ

 םענייק ףיוא ץלאטש דאנ טסאה
 --- טקוקעגּפַארַא טשינ

 ןעלמיה יד ןענייז סיורג
 סיורג זיא דרע יד ווא
 ןביוהרעד רעװ דיז זַאק
 ? סיורג רעייז ןּביױל

 ,טייקנייש יד זיא דַאלרעה
 ,טַאג ןופ טכיל דַאלרעה

 ןביוהרעד רעוו ךדיז זאק
 ? דַאנעג ןייז ןּביול

 לפיטש ןיימ טָאג טַאהס ואוו
 טלעטשעג דרע רעד ףיוא
 ,קילייה טראד טרא סאד זיא
 ,טלעוו יד זיא קילייה

 עניילק ןיימ טנַאה ןיימ סאוו
 ,אד ןעגנַאלרעד זאק
 רצוא רעסיורג ןיימ זיא
 .העש רעצרוק ןיימ רַאפ
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 ןכַאלּבייל םוצ

 רעטסנעפ לוש ןטלַא ןכרוד --- דיל ןייד
 ,טראוו ריא טרעהרעד וטסאה

 ןַאמירַא ז'ַאזַא --- גנואעז ןייד
 ,דראּב רעטרעּבליזרַאפ ַא טימ

 טלעװ עטייוו עסיורג ַאזַא ןַארַאפ
 ,ףיוה רעקידמַאז רעד --- ור זייד ןוא
 ,ץלאהירעטניוו לסיּבַא טגיל טראד
 .ףיורעד ץַאק יד טלמירד

 ,העש רעליטש רעד ןופ הולש יד
 ,דרע רעד ףיוא ןוז עדלימ יד
 -- טױלּפ םייּב לדנטאש עטסדנימ סאד
 ,טרעלקרַאפ-םורפ ,עלעדייז ַא

 אד ןוא טלעוו ַא ןעוועגסיוא טזיּב
 . ,טוג ןוא טײקכַאלמייה זיא
 ץלאה ןזא ּפַאק םעד טנעלעגנַא טסאה
 ,טורעגּפַא ךיז ליטש זוא

 טגיל רצוא רעקידנשארג זייד

 טיורטרַאפ -- ענעשעק ןיא

 ,ּבייל םירַא ןייד טָאג ןיא וטסָאה

 .טיונ ןייד זוא טעמוא ןייד

 טכַאמעג גנירג ריד טיונ ןייד טאה רע
 .טליטשעגנייא ריד גראז זייד
 טלעוו יד ןוא למירד ַא טּפַאכעג
 ,דלימ ןוא ןייש רעדיוו טליּפש

 לכעלוש ןיא ןירַא טסייג ןוא
 :טסגאז ןוא טנעה יד ךיז טסשַאוװ
 גצוו ןטוג ןיא טריפעג ךימ טסאה
 ,גאט ןופ טייז םייּב --- זוז טימ
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 היול

 ,ןורא רעטסארּפ רעטּברַאפעג-טשינ ַא
 ,טניירפ םלוע רענעּבילקעג-טשינ ַא
 ןראי עדימ ענייד ןופ טדער רענייא זוא
 ,טנייה ןפַאלשעגנייא ןענייז סאוו

 רעדנעטשיוטיוט ןטימ דומע ןרַאפ ןזוא
 .טצּב רע ןוא רעטייווצ ַא םיליהת טגאז
 ,עדנעגעל ןוא ראוו ןּבעו רעטרעוו יד
 ,טעּפש :טלקנוט רעטסנעפ זיא טכיל סאד

 ןסָאג עלאמש עקיטכַאנרַאפ יד דרוד
 ,טריפעגכרוד דיד לאמ וטצעל ַא
 ,עסַאלּב ,עדימ-קיסּברעה -- רעדלעפ יד
 ,טכיל ןא ,ןירג ןא ,טלַאק --- רעמיוּב יד

 ,לגיצ יו ,ןטלאּפשעגפיוא .זיורּב --- דרע יד
 ,ריא ןופ סױרַא טמעטא חיר רעליק ַא
 ,לניּפש רעקיטכַאנרַאפ רעד טרעװ רעלעקנוט
 ,ריט עַארג ןייז טכַאמרַאפ גאט רעד

 רעיוט םענעפא םעד ייּב לייוו ַא ןעייטש רימ
 זארג עטיוט סאד טכייפ טליק טפול יד
 רעיורט ןעַארג טימ טקוק זנוא ןופ רעדעי זוא
 .זַאלג ןקיגױא ןכרוד םערּב ןרעטניה ןופ
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 רעדניק רַאפ

 רצוא סרעמוז םעד טריפ טסּברעה רעד

 | קיוּב רעטניוו זסייוו זכרוד
 ,ךַאלפרעד-רעטניוו עסייוו יד ןיא
 ,קילג'קיאור :עּבאּב יד טניואוו טראד

 לּביטש קירדינ ַא ןיא יז טניואוו ןעניואוו
 ,ךַאד םענעיורטש ןרעווש ַא טימ
 קיטנוז ןוא תּבש ריא וצ ןעמוק
 .ךַאלקינײא טרעדנוה רשפא

 ,ץערַאק ןופ ןוא שטירעשזעמ ןופ ןעמוק ייז

 ,ליווז ןופ ןוא ילאּפינַא ןופ
 טסּבױא קיטנוז ןוא תבש ייז עּבאּב יד טלייט

 .ליו רע ראנ סאוו םענייא ךַאלטיא

 דעלרַאּב-עסקיש ערַאד יז ןּבאה
 .סינ ןוא לּפע ,זעמיולפ ערַאד
 ,ךַאלרעק עקַאמשעג ןפיוה ַא ןוא
 .סיז זוא קַאמשעג --- ךַאלקישזראק

 רעגניפ עקידרעטיצ יד טימ עּבאּב יד
 ּפינק ַא ןוא טעלג ַא םענייא ןדעי טוט

 ,ךַאלקעּב עטילּבוצ עשירפ יד זיא
 ,ביל ןעמעלַא ייז טאה יז ןוא

 ןעמייה עטייוו ערעייז וצ געוו ןפיוא
 ,שטילג ַא ןָאט ךייט ןפיוא ײז ןּפַאכ

 ברעמ ןטייוו ןיא טרַאד ןוז יד ןזוא
 .שטשילּב םענעדלַאגניג ןטצעל ַא טוט
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 לַאניס קחצי בקעי

4 

 ,טלעוו רעקיּבייא-טינ רעד ןיא דיירפ עסיורג זַארַאפ

 ,טַאהעג תוכז ריא זּבאה לאט ןופ עטסמירַא יד זוא

 ,טיונ ןופ שיט םורַא ייז טימ טציז רעגנוה רעד זַא
 .טָאז ןוא סיז לאמ ןּביז טיורּב עקירעיורט סָאד זיא
 קרַאמ ןופ ןגאלשרעד ןעמוק טגעלפ עמַאמ יד ןעו ? טסקנעדעג
 : ךיז םורַא הכרּב ריא ןעמונרַאפ ראלק רימ וּבאה

 קרַאטש ןסלַאװסױרַא ןוא גנוי ןסקַאװסיױא טצװ ריא
 ,ךיש ענעסירוצ עקיטעמוא ערעייא ןופ
 ,קנַאב רעטרַאה רעד ןופ ,ריקלַא ןגנע םעד ןופ
 ;קנַארק-ענשטַאגליװ טנעוו ענירג יד ןופ

 קערש ןצראווש ןוא ליפעגראפ זזייּב םנופ
 ,קעלפ ןלעקנוט ַא רַאפ ,טנַאװ ןפיוא ןטאש ןרַאפ

 סױרַא דימ טריפ רע ,רעיורט רעד ןוא --- זסקַאװעג זיּב
 ,זיוה קידנענערּב ַא ןופ יו טפַאשגנע רעדעי ןופ

 ,ךיוא תוסרוקיּפַא ןוא טייקמורפ רימ טימ טצוװַארּפ רע
 .ךיוה רעטסמַאזנייא רעד ףיוא תווינע עטסכַאלרעה ןוא
 ,דרע רעד וצ ּפָאק .ןיימ טקירד סופ רענעדלַאג סטאג
 דרעוװש רעטנַאגעלע רעניד ןייז טימ לפייווצ רעד זוא
 ,ייווצ ןטפלעה עניד ףיוא דייז עשילמיה סאד טדיינש

 ,יינש ןייק טינ טייווס זוא וגער ןייק טשינ טייגס זוא
 טניוו רעטרעווילגרַאפ יו טייקידייל עַארג ַא ראנ
 ,דנילּב עקיטליגכיילג ריא םינּפ ןיא רימ טרַאטש

 ,טקרַאטשעג ןוא טרַאלקעג רעטנורַא דיא ייג ןענַאד ןופ ךיוא
 ,קרַאמ ןרעּביא ךַאי-יורג לגעוו ןיימ רימ ריפ ןוא

 טור ןרעטנוא עצײלּפ ןיימ רעטנוא דימת לעטש דךיא
 .טוג טרעװ טכעלש ןופ :טפלעה גנוקינייּפ יד ןוא
 געוו ןפיוא ןײגסױרַא -- גנוי רעדיוו רעווכ זוא
 .געט עניילק עיינ יד טימ זענעגעגַאּב לאמַאכאנ דיז
 ,ןפערט זאק רעדנואוו ַא זוא
 ןפארטעג ןיוש טאה סע יװ
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 ,ןּביולג טינ ליפיוזא ךאנ
 .ןפאה טינ ליפיוזַא ךאנ

 הנכש עקיגיוא:יולּב ענייש יד רעדיוו טמוק יז ןוא

 ,לסקַא םענעגיוּבעג ןיימ ףיוא טנַאה עמירַאװ ריא ווא

 ;ןסקַאװעצ גאט ןרעּביא ךיז טאה רעמוז רעיינ
 -- -- -- ןפאלש קידנעילּב ןוא הנבל-ףושיכ ווא טכאנ
 ןפארטעג ןיוש טאה סע יװ ןפערט זאק רעדנואוו ַא

 .ןפאה-טינ ליפױזַא ,ןּביױלג-טינ ליפיוזַא ךאנ

: 

 ,ןַאמירא רעקיטעמוא רעשידַאמטלַא ןַא ןיּב

 סַאגטלעװ רעגנַאל רעד ךרוד אד ייג

 .טייוו רעטנַאקַאּבמוא ןַא ןופ רעדמערפ ַא

 טייקטנלע רעטסיוו רעד רַאפ ןקארשרעד ךיז לאמנייא באהכ

 ,טנַאװ לקניוו ןיימ זיא טרעטסניפעג טאה סאוו

 :טנַאה ערַאד עטיױט ַא טקערטשעגסיוא רימ
 ,שטנעמ רעַארג ןיימ ,רימ ןבעל ךיז ץעז ,םוק,,

 ."שטנעמ רעקיּביײא רעַארג ןיימ

 ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא קאר ןטלַאק םעד באה דיא

 זיוה רעדמערפ רעטסטנעאנ רעד וצ ןפאלרעד דיג ,ךיג ,ךיג ןוא

 ,ןיילַא --- ןייטש ןּבילּבעג ריט רעד ייּב ןוא

 ןכַאלעמַאּפ ןוא טעוורעקעגסיוא ריז
 ,םייהַא --- קירוצ ןייג ןעמונעג

 ? ַאד דימ זַאק רעוו

 ,גנַאל ױזַא ַאד בעל דיא
 ?ַאד דיא באה ןעמעוו
 .ַאד זראי ןיוש ןיואוו דיא

 ,טראד ןוא אד וטעּבעגנייא ךיז ראנ ּבאה

 : .טראוו ַא ,טרַא ןַא ,טפַאשטנעאנ לקיטש ַא

 ,גנַאל טשינ םוק ךיא ןעוו טשינ רימ ךאנ טקיש רענייק ראנ

 | .קנַארק ןיּב ךיא ןעוו טשינ לאמנייק ךיז טסואוורעד
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 ,טניוו רעַארג ַא יו סַאג יד ךרוד ףיול'כ

 .טניה עטפילּברַאפ יו ןעייטש רעּביטש

 ,טנעוו ריפ יד ןיא ךיז וצ ןײרַא ףיולכ זוא

 ,טרָא טלַאק קידנטרַאוװרעּביא ןַא ּבוטש ןיימ זיא'ס ןוא

 ּביוש ןיא רעהרעד דיא זעוו ףיוא-רעטיצ

 ,טראפ ןגאוו ןוא-דרעפ ַא
 ,טיירג ייטש ,ריט םוצ וצ ףיול

 ,ייּברַאפ טראפ ןגאוו רעד

 שיט םוצ קירוצ ךיז רַאשכ
 ,טיורּבטנווא ןיימ ןקידנערַאפ

 ,בייל ןכרוד רימ טייג םעטא רעליק ַא
 ,סיפ יד ךרוד טיצ טסארפ רעטסיוו

 ,בעל ךיא יוװ ןיוש טייקיּבייא זַא

 ?ןעוועג אד לגניא ַא ךיא ןיּב ןעוו

 ןעזעד ךיא םענ טייקידייל ןיא טסיירט ַא יוװ זוא
 ,ּפערט עקיטָאלּב יד טימ למערק-רעלעק סעמַאמ ןיימ
 .טסערפ עזייּב עקידנארּב-טיור ,טסערפ
 ,טסעג:םירעיוּפ ןעמוק רעפרעד עטסטייוו ןופ

 ,דלעפ-םיחטש ענעטינשרַאפ-טייוו ,עטייוו טימ טקעמשס
 טיור ןוא ףרַאש זענערּב זראזוא יד ןצלעּפ יד ףיוא זוא
 .יולּב ןוא לעג ןיא עקניליטש ךַאלטייװק ןוא
 ,טולּב טרעווילגרַאפ סענילַאק ןעלקניפ ןעלקניוויזגיוא יד ןיא
 ,טוג ןענייז ןוא ןייא ןפיוק ייז ראנ
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 טױלּפ וקלאוו ַא יורג טּבעװש ברעמ ןפיוא

 .סַאג ןרעטניה ןַאקרַאּפ םלוע-תיב ַא יװױזַא

 טוט רעד טסקַאװ סע ,גירק ןיא זיא דנַאל רעזנוא

 .שֵא עטסיוװ ןיא טמוטש טעמוא רערעווש רעד ןוא

 ,ךיז רַאפ ןייוועג רעייז ןגייווש תולכ יד
 ראנ שואי רעד ,ךיוא --- סעמַאמ יד

 ךילּפ ןליוה ןייז טימ סָאג ןרעּביא םורַא טייג
 .רוד ןצנַאג ןטימ ,טלעװ רעד טימ זגורּב

 ,זיולק ןיא תושרד ןייק רעמ טשינ ןיוש טלַאה רע

 .טגאזעגסורַא ךיז ןופ גנידצלַא ןיוש טָאה רע

 ,סיורג טשינ --- טלעוו יד ,קילייה טשינ זיא טאג

 ,גאלק סאיבנ ןסיורג םעד קידכַאּבענ ןוא

 ,תוטש רעטנלע ןענייז רסומ ירפס יד ןוא
 ,טסיירט עטלַאק ַא --- הריש ירפס יד
 טסוּפ גנונעפאה יד זיא ןעמיוק-הברוח ַא יו

 טסייג ןוא טסייג וד --- רבדמ רעטסיוװ ַא

 ריד טימ טימ טייג ןוז עקידייל יד זוא
 -- לַאװק רעקיצנייא רעד ראנ ךיד טעװ ןענעגעגַאּב ןוא
 ריפ עלַא ףיוא ןוא --- טיוט ןופ לַאװק רעד
 ,לַאג ןייז ,טכַאנ ןייז ןעקנירט זוא ןגיל וטסעוו

160 



 טכילמייה

 לסקַא יד ךיילג ןטלַאהפיוא
 ,טכַאנרַאפ זיּב גָאט ןופ אשמ רעד טימ
 רעטמעשרַאפ-טינ ַא ןעמוק זוא
 .טכַאנרַאפ םייה רעד ןופ לעװׂש םוצ

 ןגעקטנַא לעה ריד ןעמוקס זוא
 ,טנעוו ענעגייא ריפ יד ּבוטש ןופ

 טייקסטוג טימ סיוא ריד זקערטש ןוא
 .טנעה עמירַאװ יד טפַאשּביל ןוא

 רעטוג ַא גָאט ַא טנייה ןעוועג
 ,ליואוו ןוא טוג ךיוא --- קרַאמ רעד !זוא

 ןיײגמיײהַא טזַאלעג רעד ירפ ןוא
 ,ליומ ןיא לכיימש ןגנירג ַא טימ

 ןדירפ ןוא טנװַא זיא שיט םורַא
 ,גנַאל טרעיודעג הדועס יד ןוא
 טקיטכיל -- טראוו טסארּפ דאלטיא ןוא

 ,גנַאלק רעקידיירפ ַא ןוא לכיימש ַא

 ,רעטעּפש דיז ןציזרַאפ עניילק יד
 .דימ ,קירעפעלש-בלַאה ןגיוא יד

 ןציז וצ שיט םייּב טוג ייז זיאס
 .טינ ייז ןעייטשרַאפ ,סַאװרַאפ

 ןרעה ייז זיא ביל ןוא טוג זוא
 .דייר ןוא תולוק יד עסיורג יד ןופ
 רעטסנעפ יד ןופ ץרַאװש ןיא ,גנולצולּפ ווא

 .טיינש סע --- גנואעז ַא ךיז טזייוואּב
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 טלעוו - זומת עטלַא

 ,תוחיר עטַאז .זומת

 ,ימ רעדלעפ עפיירי

 ןלַאפס ןוא טגנילק עסַאק יד
 .ינק יד ףיוא סעּפאנס יד

 ךיז טזייוו זקלאוו רעּבליז ַא

 ,ייברַאפ ךיוה יד טמיווש

 .,קיטכיל ןוא סיורג טּביילּב ןוז יד
 ,ייב ןוא יולּב -- ?מיה רעד

 ךיז טזייוו ןקלאוו רעטייווצ ַא
 ,ר'ירפ יו רענרעּבליז דאנ
 לסקַא ןסייוו ןטימ ראנ טוט
 ,ריר ןגנירג ַא ןוז יד

 --- למיה םעד ייּברַאפ טמיווש ןוא

 קַאלג ןרַאלק ןיא גנולק ַא
 ,טכילדלַאג ןיא ןוז יד טזַאל ווא
 ,גָאט םעד --- דייז ןעיולּב זיא

 סנקלאוו ןגיל ברעמ זיא
 ,דלעפ ןופ גערּב םייּב יק יו

 ןגיוא ענרעּבליז טימ ןקוק
 .טלעוו רעד ףיוא סנטייוונופ
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 ...ןצ

 ןציז ןרעטש ןייד רעטנוא

 .ןגיוא ייווצ ענעקַארשוצ עמירַא

 ?ןעלגַאװ ייז טימ ןזאל ךיז וטסעוו וו

 .ךלהמ רעטייוו רעדליוו ַאזַא זיא טלעוו יד

 ? לגניא דַאלרע ןיימ ,ןעמוקנַא ןעד וטסעוװ ואוו זוא

 .רעכַאלרעה ,זקַאל טשינ ךיד טעװ םיור עיינ סָאד

 ןענאלאק ענעכארּבוצ-טלַא יד ףיוא ןוא
 ךוט רעיולּב ַא יו למיה רעקיטכיזכרוד רעד טלַאפ
 סעמַאמ-ענאדַאמ יד ןופ ןרעטש ןרעּביא
 .ןעלסקַא עלעדייא עלַאמש-שלדיײימ יד טימ

 רעניטשרעטסיימ עטסארּפ יד טנייה ןיוש ַאטשינ
 סעראילַאטס ,ןדימש עקיטכרַאפסטאג ןוא עטשטנעּבעג יד ואוו

 ןפַאשַאּב-טיינאּב םיוּב ןוא ןייטש לקיטש דַאלטיא זּבאה
 ,רעגניפ עקידנגניז טימ

 ? רוחּב רעטוג ,זזָאל ךיז וטסעװ ואוו זיא

 -- ,םערּב ןייד רעּביא טגנעה טפַאשקנעּב יד

 דייז רעניד ַא

 .טנערבעגכרוד שואי ןופ

 סמיזעגידַאד ןטלַא םוצ ּבלַאװש יד יו

 ּבייל טמולחרַאפ ןייד ןסקַאװעגוצ זיא
 ,ףרַאד ןופ ּפעק-רעכעד עליואוו יד וצ
 קנעש ןופ ןוא רעטסיולק ןופ ּביוש-רעטסנעפ רעדעי וצ
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 םערוטסַאלש ןטלַא םנופ רעכעלנגיוא יד וצ ןוא
 ,טקנעּברַאפ טסיווירעטסניפ ןוא םוטש ןקוק סאוו
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 טָאג ַא ,ןהכ ַא ,חבזמ א ןּבאה ייז

 .ןברק ןטקילײהעג ַא --- ןײלַא ךיז ןוא

 .ןברַאטשעג יירד עלַא ייז ןענייז ריד

 ,טַאטש רעייז יז טַאה סרעטסיולק ןייא ןוא טנזיוט

 ,ץיירק ןפיוא םיאיבנ זייא-טנזיוט

 ,ץייר רעטיוט ,טייקמורפ עטיוט ןיוש --- ריד

 ,ויירּב עכַאלרעה ,ןעלטסיּפע ענייד טסאה וד ךיוא
 ,ףיט רעיולּב רעייז ןיא ,ןײרַא ייז ןיא טסקוק ןוא
 וויאַאנ זיא טראוו םנופ ףיט עטספיט יד ראנ
 טראוו סאד ּביל קירעיורט ראנ טַאה סאוו םעד רַאפ
 ,דראּב-זוא-תואּפ רעקיליײיה ןייז ןיא טלפייווצ ןוא

 -- ליוו רע סאוו טאג ייּב סיוא ןיוש טעּב סאוו רעד ןוא

 --- ,לימ ַא גרַאּב ןפיוא ,לעווש עקיאור ַא
 ןײלַא ,ור זא ןוא טלצוו ןא קיּבייא טּביילּב
 ?ןייג רע לאז ואוו ןוא

 טכַארטרַאפ רעטלע ןופ לעווש ןפיוא טציז רע

 : ד"נת'טלַא ןופ יו אכע ןַא ןוימד זיא ןוא

 טיונ ןופ זיוה סנרעטלע ןייד ןופ סױרַא יג

 ריא טימ ייג ןוא ּבייוו ַא דיז םענ זוא

 ,טלעצעג ןגייא ןייד ןופ לעווש ןפיוא הױרַא
 .ריא טימ ןייז וטסלַאז געט ןּביז זוא

 ליטש ןוא גנירג ןגיילפיורא דיא לע םעדכַאנ זוא
 ףיױרַא לסקַא ןייד ףיוא ךַאי ןופ קַאז םעד
 ,טלעוו יד זיא דרע געטש ןלאמש ןפיוא אד ןוא
 ,ףוס רעד ,ּבױהנַא רעד ,טלעוו יד
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 ,קלח ןייד ךיוא וטסאה טוג סיורג סטאג ןיא

 ,קילייה-וצ ,ןיישיצ טשינ םיא טסטלַאה רַאנ
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 ,ריד ףיוא רעווש טלַאפ ףארטש ןייז זַא ןוא
 ריט םוצ טנוה ַא יו וצ ךיז וטסדניּב

 ,טסדייל ןוא טסגייווש ןוא ,טסגייווש ןוא טסדייל ןוא
 ,טייל עמורפ עזייּב יד ּפַא ךיד ןזאלס זיּב

 ,טלעוו סטאג יירפ רעדיוו ריד טרעווס ןזוא
 דלעפ ןפיוא ןליּפשוצ-טמוק רעמוזייינ
 טניוו ןוא ןירג טימ ,יולּב טימ ,ןוז טימ

 טנידעגּפַא וטסאה רעדיוו ןוא
 טוג ןיא טָאג ייּב רַאי עטוג ןּביז

 ,טכַאדרַאפ ןא ןוא ןליוורעדיוו ןזא
 ,טראנעגּפַא דיִד טַאה רע זַא ,תועט זא
 טלאצעג טַאה רע זַא ,תועט ןא

 ,דלאגישּבליז טאטש שעמרעּפוק טימ
 טלאוועג טאה רע יו טלאצעג טַאה רע
 דלאגרעּפוק טימ יצ שעמרעּבליז טימ

 טכַאװעגפיוא יינ טאה גאט רעד יּבַא
 ,ךַאד ןייד טשוקעג ןוא לעווש ןייד טמירַאוװעג ןוא
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 ...ברע יהיו

 ,בוטש ןלייא ריפ
 ,ןסיורד ןלייא ריפ

 ,טלעוו ןלייא ריפ
 .טירט עניילק טימ ןטערט רימ
 ּפא טינ לאמנייק ןטערט
 ,ןטייווצ םנופ רענייא
 דימ רערעמ דאנ עלעסיּבַא טזיּב וד
 ,ךיא יו

 ,טיה ,טיה ךיא
 ,ןעמערּב ענייד וטיה לעװ
 ,ןגיוא ענייד
 ,ןגייווש ןייד

 ןרעהנייא ךיז לעווכ
 .למירד ןייד ןופ םעטא םוצ
 ,ליטש ,ליטש ןקעװ ריד

 : רעטסנעפ םוצ ןריפוצ ךיד

  רָאנ לז

 ,ןטילּב ןלַאפ ןגייווצ יד ןופ

 ,ןטיה ןעמערב ענייד לעוװכ

 .ןטיה ןגיוא ענייד

 .ןטיה --- ןריט יד ןזיא ערַאּפש עדעי

 דימ רערעמ ןיוש עלעסיּבַא ךָאד טזיּב

 .ךיא יו
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 ,םענורב רענעדלאג ןיימ ,שידיא

 ,ןעקנורטעג בוט םש לעּב רעד טָאה ריד ןופ
 ,שודקה דיגמ רעשטירעשזעמ רעד
 ,רעװעשטידרַאּב ,רעװַאלצַארּב רעד

 ןדיא עמירא עטושּפ-טסארּפ ליפוזַא ןוא
 רעדנעל ןוא ןגעוו ךרוד ל?גאוו ןיא
 סנגעוורעטנוא-טלעוו ןקיּביײא זיא
 .עדנעגעל ןיא ראוו יד דיז טדניצס ואוו

 ,םינורּב רעקיטכיל ןיימ ,שידיא
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 לוניא

 : רימ ןופ טכַארט

 .לזניא ןַא ףיוא רבח ַא

 ,גױא-רעסַאוװ ןפיוא ןפיש עטייוו יוו ,געט יד

 ןטסַאמ עניד ערעייז טימ ייּברַאפ םוטש ןעמיווש

 . ? ןיהואוו ןוא ןענַאװנופ

 ,ןגערב ,רעדנעל ןענַארַאפ

 .ןעוועג טשינ לאמנייק טראד ויּב ךיא

 ,רעגריּב רעטסבושחמוא רעד ךיא ןיּב ַאד
 ,רעביטש עטלַא רעייז יד אד ראנ רימ ןענייז טנעאנ
 ,ןרעיוא יד רעּביא ךַאד ריא טימ עדעי
 .ןרעיורט ןופ דימ ,רעטסנעפ עקיטנװַא

 +ןטינשרַאפ טנוּב ַא ךיא ּבַאה ַאד םיבשות יד טימ

 .םולש רעמוטש ,,ןגייווש

 ,טראוו םירַאוװ ַא באהכ ואוו

 ,תורוש עניימ ןיא סע דיא קעטשרַאפ

 ןקלַאּב ןרעטנוא --- זאט לאמא עדייז זיימ טגעלפס יו

 ,ןטלַאהַאּב ,דוס ַא יװ ,ץפח וטוג ַא

 ,רעזייה יד רעביא טייג הנבל יד זעוו ,טכַאנייּב
 ,ןעקנַאדעג טאש עניימ טימ םורַא ךיוא אד ךיא יג

 ןקנַארק ַא "יב ןכַאװ דימת ףרַאד סאוו רענייא יו
 .לאמנייק רענייק טשינ םיא וצ טמוק ריד ץוח ווא

 : טגערפ רעקנַארק רעד

 ? טייזרענעינופ ןטראד זיא סאוו

 .םיא רעביא זעיײיג ןפיש ןוא םי רעד זיא טראד

 ?ןיהואו ?ןענַאװנופ
 .ןטלעװ ,רעדנעל ץעגרע זענארַאפ
 .גערפ רעזנוא ַאד ייברַאפ רַאנ ןעמיווש ןפיש יד
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 םיוּב ַא

 ,ןלַאפעגנייא-בלַאה --- זיוה סנדייז םעד
 ,ןייטש ןּבילבעג ץלאטש זיא םיוּב רעד

 ,ןעגנאגוצ ךיז זיא רוד רעצנאג ַא
 ,םייה רעד ןיא ןּבילּבעג --- רע ןוא

 הברוח עטלַא יד טיה ןוא טייטש רע
 ,טנעה עקידנגייווצ ענייז טימ
 סאשמ צלַא דאנ רע יו סייוו רעוו

 ,טנעוו עטגרַאזרַאפ-םוטש עריא זופ

 ןעגנולקעגניירַא םַאטש ןיא םיא וצ
 ,טיונ ריא זוא בוטמוי ריא ראג טאה
 רעטסנעפ עניילק עריא ןופ טכיל סאד
 ,טיוט ,זשאלראפ .,דנילּב טעמלעּבראפ

 ,טרעטייוורעד-טייוו ,רעדניק ,עלַא רימ
 לייט םעניילק א דאנ וגארט רימ
 השורי ריא ,תורצוא עריא ןופ
 ,לייה רעלעקנוט ַא ןיא יוװ --- דיז זיא

 טלַא זנוא טַאה רע ,םיוּב רעד ,רע זוא
 .לעווש ריא ּפַארַא ,ףױרַא ןעזעג

 טלַא רימ ןענייז זטאש זייז רעטנוא
 ,טלשוו רעד ראפ עסיורג ןסקאוועג

 טייקדלימ רעסייוו ןופ דייז ןטשרע םעד
 ,טיווצ ןייז זופ טמעטאעג רימ וּבאה
 ןטערט םיא רעּביא טכַאנ יד טרעהעג
 ,טירט עכייווקיאיינש ,עסייוו טימ

 ןּברַאפ עטשרע יד ,דלאג עטשרע סאד
 ,טליּפשעגנײרַא גיוא ןיא ףיט רימ
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 ןטכַארט עקיטנווא עטשרע סאד

 .טליטשעגנײרַא יולב רימ ץרַאה ןיא

 רעמוז זיא ףיוא דאנ ץלַא רע טנירג טציא
 .ןײגרַאפנוז םייּב קידלאג טלטיור זוא
 הרונמ ענרעּבליז ַא יו ןוא
 ,ןייטש רע טּביײילּב הכונח ןגעקטנַא

 ןגייווצ ענייז םיא ןייז ןלאז טשטנעּבעג
 ,ייז רעּביא לטעלב ךַאלטיא זוא
 ,זטיווצ זקידרעמוז רעייז זיא
 ,ייגש ןקידרעּבליז רעייז זיא

 ןטיה ןוא זייטש רע לאז קיּבייא זוא
 שינעכעדעג רעזנוא דיז זיא
 ןלַאפוצ קידנקלעוו רעזנוא זוא
 .שירפ ןדניצ גנילירפ םענירג זיא
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 םולח

 :רעדניק עניימ וצ טגאזעג ױזַא ּבאהכ זוא
 .תומא דלד עניימ ןופ לעווש ןופ סױרַא ךייא טייג ,םכל וכל
 לסעג קידמַאז ןיימ ןיא זַא דאד טעז ריא
 .שמש רעטנידענּפַא רעדימ ַא דיא זיּב
 5קניוו ןגנע ןיימ ןיא טייקמורפ עקיטעמוא ןיימ ץוח
 ,לקניפ רעגידנעלכיימש ןייק טשינ ץעגרע זופ זיוש רימ טוס
 ,רעדניק עליואוו עניימ ,זטלעוו ןּביז טלַא ןיוש רימ ןקיטליגכיילגס
 ,רעדנואוו רענעשאלעגסיוא .,םולח רעטקנַאצעגסױא

 רימ ןיא רעקרַאטש חאנ ריז ןּבאה עניימ רעדניק יד ראנ
 : ןבארגעגנייא

 ןּביילב רימ זוא לזמ רעזנוא לזמ זייד זיאס
 .רעטַאפ ,דסח ןקירעיורט ןייד זיא
 -לביטש רעזנוא ןופ טנעוו ריפ יד דאנ דיז ןטלַאה סע יו
 ןבירטרַאפ טשינ זנוא טאה טעמוא רעמוטש רעד זוא
 םענייאניא ןטלאהפיוא דאנ 'אד עלַא דיז רימ זלעוו
 ,םענייש םעד גאט וטימ ,זעארג םעד גאט זטימ
 טפאשקנעב רעּבירט רעד טימ ,ורמוא רעקנַארק רעד טימ
 ,רעדנילּב ַא דיוא ,ץעגרע ןכַאלדנעמוא ןַא זיא
 ,רעדנואוו רענעשאלעגסיוא ,םולח רעטקנאצעגסיוא

 םויק ַא עלעטַאכ רעזנוא דאנ אד טאה ױזַא זוא
 .םייוניע עטלמירדעגנייא ,טסגנַא רעטגיוועגנייא

 ,טעשזדנאלּבראפ דלאוו א זיא --- םולח א לאמא טאהעג באהכ
 ,ןגייווצ ענעכארּבעגנייא ,רעמיוּב ענעגיוּבעגנייא
 ןטסענ יד טראד זענייז ןּבילּבעג ץנַאג ,טרעמַאלקרַאפ ראנ
 ,ןסירעגסױרַא טשינ ייז טאה םערוטש רעטסיװ זוא טניוו
 ,רעטסנעפ עניימ וצ לאמא ןייגוצ טמוק ,ךייא טעּבכ
 ןסיּב רעד דיילּב יו ,קידרעטיצ יװ ,טקוק זוא טייטש
 --- רעדניק שניימ ןוא דיא --- אד טנעה ערעזנוא זיא טנייוו
 ,ןּבילבעג סצנַאג ַא ,סניילק ַא לטבש ַאזַא
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 םינכש עטוג עניימ סאוו ראנ רימ סע טרעדנואוו

 .ּבירטעגכרוד טשינ דאנ רעטציא זיּב זנוא זבאה

 ןעזנייא לסיּבַא דיוא טייקדמערפ עדליוו יד טאהס

 לקיטש א ןאט רעדניק עניימ טימ דיוא רשפא דאנ טצװ יז זוא

 ,דסחי

 דיל"יודיוו ןיימ זיוש טאה טאג רעסיורג רעד זא זלייצרעד ייז

 : | ,זעמונרַאפ

 עקרק לקיטש ַא רימ רַאפ ןגאזּפא טשינ ייז ןלעוו

 .ןַאקרַאּפ רעייז רעטנוא זטאש לקיסאּפ ַא ראנ

 רעדניק .עטוג עניימ ןגיונרַאפ ייז ראֹפ ךיז ןלעוװ

 .רעדנואוו םענעשַאלעגסיוא ,םולח ןטקנַאצעגסיוא ןרָאפ
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 טניוו ןיא

 ןטעהנַאמ ןיא אד זיוה שידיא רעזנוא א
 ,קראי-וינ ץניווארּפ רעד ןיא --- סקנארּב ,זילקורּב
 ,ןטעאּפ יד ,םירמוש עטצעל יד סע ןטיה .ע
 ,גראז רעקיטכיל רעיײז טימ ,דיירפ רעלעדייא רעייז טימ

 םיכאלמ לאמַא סע ןטיה ןגעלפס יװ ױזַא
 .םי רבעמ ,טלעװמייה רעטלַא רעזנוא ןיא
 ,ןכאוו ערעווש יד ןעגנוטסעפ יװ קידרעיומ ןעייטש אד
 ,םאטש רענירג רעזנוא דאנ סיורא םיוק ךיז טעזס ווא

 רעדיל ןעלגנעה ערעייז זעגנערּב ןטעאּפ יד ראנ
 דלעפ ןטייוו םענעי ןופ טילברעמוז יוװ ,טיווצ יו
 רעדינ רעטייוו רעד ןיא דאנ שירפ טקיאיוט סאוו
 .טלצוו רעשילאכנאלעמ רעניירקוא-סיורג רעד רעּביא

 ,רעלגאוודדפיש ןופ יו ,רעדיל יד ייז זעגנערּב יז
 ,טזאלרַאפ גערב ןטוג םעד לאמ עטצעלס ןּבאה סאוו
 ןגאלשרעד גערּב רעזנוא וצ ךיז תונכס דרוד זוא
 ,טסאר'רַאּפוק רעייז טימ ,דנעלּבדלַאג רעייז טימ

 שימייה א טראוו שידיא א זנוא טּביילּב טיהעגּפא ןזוא
 .דמערפ עיורג עיינ יד רעשימייה שטַאכ טכַאמ זוא
 תומש עטלַא ןופ לעג ןיא גיוא סאד ךדיז טמירַאװס ווא
 ,דמעה ןטלַא ןופ סייוו ןיא ּבייל סאד ךיז טמירַאװס יו

 ,ןטסַאק סעמַאמ ןופ דמעה עטצעל וד ,דיל שידיא א
 .םייל ןייא ,לעז ןייא ןיא עלַא דאנ ץנַאג זנוא טסטלַאה וד
 ןטסַאמ עקידרעטיצ טימ ףיש ַא --- אד םייהיינ רעזנוא זוא
 .בױט עדנויענ ַא יו טרעטַאלּפ סאוו טניוו זיא
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 גונעג

 סַאג ןוא קראמ ןייגכרוד אד ךיא לאז ןידדזיד

 ,דרע רעד ףיוא רעטסטדמערפ רעד -- ןעזעגמוא יו

 ,שַא ןופ טסיוװ ןיא קנופ רעקידרעטיצ רעניילק ַא

 ,טרעוורַאפ זעילגפיוא אד זייֵלַא ךיז טאה

 -- ,זרעפ ןיימ ןופ לגייטש וקירעדינ םניא וליפַא

 -- ,טנעוו עקידתומא-דלד ,עקידהרושיריפ יד ןיא

 ,רעה ,ןיה רענעגיוּבעגנייא ןַא םורַא ךיא יג

 ,טנעה עקירעיורט ,ערַאד --- לגילפ עטפייטשסרַאפ

 -- זלַאה םענעסיראפ-דיוה ַא יו גנואוושפיוא ןדעי עזכ

 .העש רעטסיוװ רעדנילּב ַא זיא לעטשנא ןַא

 ץלַאז ,רעסַאװ ,לטיורּב ַא ,שיט םייּב ?שטנעמ רעד זיא ואוו

 .ַארֹק עקידנגייוש ַא יװ טייקליטש ענאטאנאמ ןוא

 טניירפ עניימ זענייז רעטרעוו עטסיורג ,עיורג יד

 .ךיז םורַא רעמיש ןטסדנימ םעד ןא ןוא עטלקניווראפ

 טנייש זוא ליטש סעּפע טקיטכיל זגיוא ערעייז ןופ

 .{יג ךיז טקיטשרַאפ ןוא ךיז טמעשרַאפ ,זיולּב עגר ַא

 -- ,שיט-הדועס ןוטיירּב םעד וצ דובכ ןופ זיוה ןיא

 .לאמַא טראד טנגעגַאּב טשינ ךימ טאה רענייק

 סיז זועקנורטעגנא ןשינרעטיּב באה ךיא סאוו גונעג זיא רימ

 ,לאמש זוא גנע ערַאּפש יד ייז רַאפ טכַאמעג-יירפ ןוא
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 ַא כב ע
 טו

 ,סרעטעפ עטצעל יד ןיוש זּבראטש טרַאד םייה ןיימ ןיא
 ,טכַארּבעגמוא הפגמ יד ןוא גירק רעד טאה גרַאװגנויס
 ,רעטצלּב עקידנקלעוו-קידנואוו --- ןורכיז ןיא גנונאמרעד יד
 ,טכַאנרַאפ לעווש-רעטסנעפ ןפיוא טיורנוז רעטצעל

 ,ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש ייז ןא באהכ ךיז טכַאד
 ,דמערפ רעד ןיא ןגייא ןראוועג רימ ןענייז עדמערפ
 ,ןסע םייּב טנַאה םנופ רימ טיורּב סאד טלַאפ רעּבא גנולצולּפ
 ,דמעה ןיימ ןופ טנווייל ןכרוד ךרוד טיצ רעטיצ רעטלַאק ַא ןוא

 ,ןדמערפראפ ענעראוועג"רימ-זגייא עלַא יד זוא
 .ליוה --- ןקלַאּב רעד ןוא רימ םורַא טנעוו עטלַאק
 ,רעטמעשרַאּפ ,רענעּבירטרַאפ ,רעקיצנייא ןַא יװ ןיּב
 ליימ עטסיװ עכַאלדנעמוא ןופ טייקידיײיל ַא רימ רעטניה

 ןברק םענייר רעייז זעגנערּב ,זענערּב ,טראד ,ייז
 .דניק רעייז ןוא טכיל רעייז ןוא ּביײל רעייז --- ןּבעל ןיימ רַאפ
 ןברַאטש םויק ןיימ רַאפ ןעגנַאגעג זיא רענייא ךַאלטיא
 .דניז עניימ רַאפ גנוזיילסיוא ןַא יװ --- רענייא ךַאלטיא

 ,ןקירד ךימ טמענ ןייזיטיוט רעייז ןוא ,רעצ רעייז זוא
 .סעגרַאפ :ךיז ןטעּב ןוא רימ םורא עלא ןעייטש יז
 ,ןקיש טינ ףליה ןייק ,סורג ןייק ןיוש רערעמ זנוא טספרַאד
 .תעל-תעמ רעקירטניוװ רעד זנוא רעּבירַא דיז טגיוו ליק קיאור

 ,ןגעטש עלַאמש יד ןוא דַאלגרעּב יד טליהרַאפ יינש
 -- .לאט רעסייוו רעד ןייא טפַאלשס ןוא ףיוא יינש רעד טרעה
 ןגעוו יד ףיוא ןטאש ןייד לאמַא דאנ זנוא דיז טמולח
 ,לוק ןקידנעגניז שילגניא ןייד ןופ אכע רעד ןוא
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 ...םודס ןייק געוו ןפיוא

 טלעצעג ןיימ אד טלעטשעגפיוא באהכ

 ,קירּב-ץינערג םוצ געוו ןפיוא

 ןַאמירַא זטעשזדנאלּברַאפ ַא ?אזכ

 ,קירוצ געוו 'זופ זרעקמוא

 עכַאלטע אד ןענייז ןטכענ

 .ריט ןיימ ןעגנַאגעגיײּברַאפ

 לייוו א --- ייז ייּב טלעוּפעג םיוק באהכ

 ,רימ טימ אד ןלייוװרַאפ

 ,קידנציז אד לעווש ןפיוא ,באה

 ,טדערעג ץרַאה רעייז וצ

 ייז טנראוועג ןוא ןטעּבעג

 .טעּפש זראוועג זיאס ןוא

 ,דייר עניימ וצ טרעהעגנייא ךיז ןּבאה

 .ּפאק םעד םוטש טלקאשעג

 קעװַא זוא זּביױהעגפיוא ךיז
 .ּפארַא קירּב םוצ געוו םעד

 יז דאנ -- טקוקעגכַאנ ייז גנַאל באה

 םורק קידרעקיוה סנטאש ןּבאה

 יֹוזַא רעווש זוא טרַאשעגכאנ ךיז

 ,םורַא םוטש זגייווש סאד
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 תדשמ ַא

 יןעמעש טינ רעדייריזייש יד רַאפ דיז טספרַאד ,סניימ טראוו

 ,תרשמ רעמירַא ןזַא ןיִּב'כ .; יז גָאז

 ,םישעמ עליטש יד קידהענכה ןיד'כ

 ,דימ ןעמוק םישעמ יד ןוא

 ,סנקור ענעגיובעגנייא טימ

 ,סאשמ ןגארט ןופ

 .רעסַאװ ןּפעש ןופ
 ;גרַאּבפױרַא גרַאז ןּפעלש ןופ

 :קרַאמ םעד גנוינּבַארג ןפיוא עקידנארּב תונעט ןופ

 טײקזַאלפליה עדנילּב יד טנַאה ןרַאפ ןריפ ןופ

 ,רעגעלטכַאנ ַא ,טײצלַאמ ַא ריא רַאפ ןעלטעּבסיוא ןוא

 -- טנַאװ א ןּבעל טרא לקיטש א ריא רַאפ ןעגנידסיוא ןוא

 : טנַאה רעטקצרטשעגסיוא ןַא ןופ סיורג יד

 ,זשַארג ַא טקנעש
 ,ןתח ַא טַאהעג באהכ
 .וסאשרעד םיא ןעמ טאה

 ,רעדורּב ַא טַאהעג באהכ

 רעטומ ַא ןוא רעטאפ ַא
 ןעגנעה ןזיטדזוטעג ייז זעמ טאה

 ,דלַאװ ןיא םיוּב ַא ףיוא
 ,עלַאראס יוא ,ענעראוו יוא

 ןעגנערב שטאכ רימ עטסנאק רשפא

 ןייּבעג טיוט רעייז זופ סורג ַא

 זעלגאוו ןכַאילש יד רעּביא ןפרַאד טשינ לאז ךיא

 ,ןיילַא רעקנינייא ױזַא

177 



 לּביטש ַא

 ?ןגארטרעד ןייּפ יד ייז ןלעוװ ואוו
 ?דניק עטעראמעגסיוא עטצעל סאד
 גאוו-ךוא-דרעפ ןייז טימ ןעמוק טעװ טוט רעד
 ,טגיוו ןטלַאק ןוא לקנוט-טנווא ןטימ

 ,ןגעטש עכיילב ףיוא ןריפ ייז טצוו רע
 .ןייא ןפאלש ייז ועוו ןכייט עניילק ייּברַאפ
 ןגערפ ,ןטעּב טשינראג טעװ דניק סאד
 .ןיילק סמערַא יד ןיא ןעלמירד טעוו

 רעמיוּב יד ןייטשדוּביילּב טייקליטש רעמורפ זיא
 ,דלַאװ ןוא דלעפ ךרוד ןרָאפ ייז זעוו
 ןעמיוק ַא טיִמ עלעּביטש ַא טייטשי'ס זַא
 .טלַא-קיּבייא ,ןיוש טלַא ױזַא סע זיא

 .רענייק טשינ טקוק רעטסנעפ יד ןיא ןוא
 .טייטש עלעּביטש ןשאלעגסיוא ןַא
 ,רענייטש יירד לעוװש םייּב ,טכַאמרַאפ ריט יד
 ,טױלּפ םענעכארּבוצ ַא טימ לפיוה ַא

 ,ןפאלוצ ךיז ייז ןענייז ,אד ךדס ַא ןעוועג
 .געוו ןיא ןּבילבעג סע זיא --- ,סטלַא ןַא
 ןפאלשעגנייא טײקטלַא ןייז ןיא ןוא
 .געט ןוא טכענ יד ךרוד טלמירד ןזוא

 ןגיוא עַארג יד ןפא טלַאה טיוט רעד
 ,טרעה ןוא טעז רענייא ראנ רע ןוא
 ןגייוצ עטלַא יד ןופ ןוא טסּברעה זיא'ס
 ,דרע רעד ףיוא טעמוא רעקידייל טפירט
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 ןּביולנ

 ?וגראמ :רעטסנעפ עלא דרוד ךיא קוק שרעדניק

 ,טסיוװ ןוא טלַאק זיא טייוו יד זוא

 ,ןגראז ןוא טולּב ליפיוזַא ,יוא
 ,טסיזמוא ןייז טשינ זאק ,טשינ טעוו

 ,טקידנואוורַאפ טסלַאפ וד זַא ,ןּביולג
 ,ףיוא םערא ןיימ ףיוא ךיד ךיא ּביוה

 ןליימ עטסיוו יד דרוד דיד גארט
 .ףראד ַא וצ ,בושי ַא וצ ןעמוק רימ זיּב

 ,טייקליטש ןיא ,לאטרעדינ םעד ןופ

 ,קילּב ןייד קירוצ ךיז טרעטייל
 -- טקיטביל רעדלעפ ףיוא ןירג רעגנוי

 .קירּב רעיירפ ַא דיירפ רעד וצ

 ןריפ טוט טלעוו עיירפ יד ןזוא
 ,ןיורקלמיה רעיולּב רעד רעטניה
 ןכייצ רעסייוו ַא ואוו טינ ואוו
 ,טניואו טפַאשּביל יד ואוו זנוא טזייוו

 ורעו טשינ רעדימ ןיוש טסעוו ,ןּביױלג

 ,גנַאג רעד טייוו רעייז טשינ ןיוש
 ףרעטש ַא יולּב טקניװ טכַאנ רעד ןופ
 .גנַאלק רענעדלאג ַא -- גאט םנופ
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 ןּברוח - םייה

 ןלעװש עטנלע ייּב טייקסטוג עקירעיורט ַא
 ,טעמורַא טשינ ןעמענ סאוו סמערא עטיוט יו
 ןיײגקעװַא ,ןּביוהפיוא ךיז ,עלייוו ַא ןציז אד לעוװכ
 .טעמוא עלעּבראט ןקידייל ןטנווייל ןיימ טימ

 ,ןזעועג אד זיאס רעוו ןגערפ טשינ רענייק טעווס
 .ןסַאג עקידייל יד וצ גאטנטוג ַא זגאז לעווכ

 וזאלעג טראד לאמַא באהכ -- גערּבכייט םוצ זײגּפארַא
 ,רעסַאװ םענרעּבליז ןיא ןדאב ךיז רעדניק עניילק

 ןגעלעג זיא דמַאז ןפיוא ןוז עלעדייא ןַא 'רַאס
 .קיטכיזכרוד ,טלגיּפשוצ למיה םנופ יולּב סאד ןוא
 סע ןשעלס ןרעטסניפ ענעטלאשראפ ליפיוו א

 ,קיטכיל ןוא יינ רימ ןוא רעדיוו זא ךיז טדניצס זוא
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 העש ערָאלק

 ךיוא טסקַאװ שיט וקירעיורט םעד םורַא

 ,םיגונעת עמירַא-דַאלדירפ ןופ דיירפ עליטש ַא

 ,ךיילּב גנונפאה יד ,דיור זיא טנייה רעד שטאכ ןוא

 .טפַאשגולק לרעייפ רעטיול א גיוא ןיא היוא-טילג

 טלעוו רעּבראה אזא ראפ גונעג קראטש ראנ

 .דוחטּב רעד טשינ דיוא ןוא טנַאה יד טשינ זיא

 דלעפ ןיא טפא ױזַא טנלע רעד טּפעלשס ןוא

 .ןכארּבוצ ,טמעלקוצ ,טימעג סאד ןלייה וצ

 טלַאפ סאוו םס םעד ,טאּפש םעד ןעלסיײרטּפא ןוא

 .עציילּפ ןייד רעטניה ןגיוא-קזוח עסואימ ןופ

 טלַא ןיוש גונעג ןיּב'כ זַא סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,טַאג ,ןוא

 ,ןצייר טשינ רעמ ןיוש דימ ןלאז ןטײקשירַאנ זַא

 לעז ןיימ וצ ןּפעלק טשינ רעמ ןיוש לָאז ליװזייּב ןוא

 ,ןעלקניוורַאפ ןיוש ןענאק דךיז ור רענייר ןיא לאזכ ןוא

 לעווש ןיימ וצ דיז טּפעלשרעד אהכ סאוו ןייז-ןדירפוצ

 .לקנוט-רעדדזופ רימ טכיול סָאװ דיל ןליואוו םוצ
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 יײװדָארּב ףיוא טָאכיק ןָאד

 ,ןרעיומ ערעווש ,עכיוה ליפיוזַא

 .דענאּב עצראווש ,עגאל ליפיוזַא
 ןרעיױא ענייש עגולק ענייד טימ ,סניימ לזייא רצייט
 .ןענַאדנופ קעװַא םוק

 ? טעשזדנאלּברַאפ רעהַא רימ וּנאה יוװ
 ,טריפרַאפ טירט ערעזנוא דש רעד טאה סאד
 ןגיױא ענעדנוצוצ יד טימ אד ורמוא יד טשינ וטסעז יצ
 ,טרעטנַאלּפרַאפ רַאה עצראווש ענעגייא עריא ןופ ץענ ןיא
 .טכיל ןלעג ןגייא ריא ןיא טדנעלּברַאפ

 ?ןעגניװצַאּב ןוא ןגיזַאּב טאטש-תיליל ןימ ַאזַא
 ,ריא רַאפ טשינ דיא רילרַאפ טולּב ןּפארט ןייק
 .ןגנוי ַא אד דימ טסעז וד יװ --- וליפַא טסיזמוא
 ,רעצנַאּפ ןוא דרעוװש ןופ טייקילייה רעד ייּב ריד רעווש דיא
 .רימ סע טסּבױלג וד ,סייווכ זוא
 ,ןוימד ןיא טאטש רעדנַא ןַא באה ךיא
 ,טניירפ ,ןיוש ריד סע ּבאה ךיא --- דנַאל רעדנַא זַא
 ןעגנוזעגסיוא ןוא טלייצרעדסיוא לאמנייא טשינ
 ,ןמיה ןכַאלרעייפ ,ןכַאלרעדנואוו ריא

 ,סניימ לרעיואיגולק רערעייט א ,טסקנצדעג
 ךייט ןופ גערּב םייּב זנוא רעּביא טאה ןוז יד
 .טניישעג עקידענג ַא ןוא עדלימ ַא

 --- ,יירד עלַא רימ --- דיז ןּבאה רימ
 .לאמטנוא םוצ דמאז זפיוא טראד טצעזאּב
 ,יולּב ןוא ראלק זגיוא יד טימ אשטנאס רעטוג רעד
 ,לוק קישטיווק שלדיימ אזַא ןעמוקאּב שזַא טאה
 ןיסעצנירּפ רעד ןופ לשמ ןיימ טרעהעגסיוא טַאה רע רעוו
 ,סױרַא רימ ףיוא טקוק ןוא טראד רעטסנעפ םייּב טייטש סאוו

 ,ןסעגעג ייה לסיּב עטוג סאד סיז טסאה וד דיוא
 ,טלעטשעג סיפ יד ףיוא ךיז ּבאה דיא
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 ,יריקי לרעיוא-גולק ,טסקנעדעג

 סיורג ןוא דיוה ןענַאטשעג ןיּבכ יו
 ,טלעוו רעד ןופ למיהטנווא זרעטנוא

 ,רעדורּב רעיוא-גולק ,טשינ וטסייטשרַאפ ,ךיא יו
 ,דנַאנַאכָאנ ַאד ט'רבד קַאריױלּב רעטלּפענקַאּב רעד סָאװ

 ,טנַאװ רעיורג רעקיטייז רעד וצ זנוא טּפעלש ווא
 ,דאר"זסַאג סאד טלעטשעגּפא אד םיא ןּבאה רימ
 טַאטש ענייפ עינשזַאװ ןייז ךַאנ םיא ןַאק'ס ,ןטיה לָאז טָאג ןוא
 ,קירוצ ףיוא ןעיירד ןעמענ ךיז ןוא זרעוו-עילַאק אד
 ,קירּב טימ ךייט ןטייּברַאפ ךיז ולצווס זוא
 סָאװ סייוו טרַאשט רעד --- סָאלשמערוט טימ לענוט

 ןריסַאּפ ָאד ךַאנ ןַאק סע
 .ןריט ןוא רעטסנעפ ווא טנעװ וענאילימ יד טימ

3 

 .ןסַאג עטליטשראפ ןיוש ןעייג אד ,טוג ,ונ

 ,קַאר ןיימ ןופ עלאּפ יד סיוא רימ ךיילג ,אשטנַאס

 ןסַאלעג ,ןכַאלעמַאּפ ױזַא ןיוש ןלעוו רימ
 ,גאט רעקראי-וינ ןופ רענייטש עטצעל יד ןזײגרעטנורַא

 ,ןרעמ ןעמענ דיז זלעו ןרעטש יד דאנ רעדייא זוא
 ,טלעוו רעד ןופ לאטספראד ןטסליטש םוצ ןעמוקנַא

 ןרעה ורפַאלש ןייד ןיא טסעוו --- ,סרעייט לרעיואגולק
 ,דלעפ ןפיוא עסאר רעד זופ ןלאפ עכייוו סאד
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 ...רע

 טפַא אנקמ זיא רע סָאװ ךיז טרסומ רע

 טפַאלש ןוא טסע סַאװ קלאפ קיטכעמ ַא
 ,זיוה ןיא ,לַאטש ןיא ךיז ייּב דיז טרעּפכורפ ןוא
 ,סיוא םערַא ןגנַאל ןייז ןצינערג עדמערפ ןיא טקערטש זוא
 ,טַאטש ַא וצ-טנחקל ןוא ,ףרַאד ַא קעװַא טּפעלש ןוא

 -- טָאג ןופ ל'תרשמ סָאד דַאנרעד טמוקס זוא
 ,קינעטַאּפַאקיץרַאװש רעד

 ,לרעטסיולק ַא קעװַא ןטרַאד טלעטש ןוא

 ,לרעטסיולק ךַאלרע ןוא ןייפ ַא
 ,ליואוו ןוא יירטעג ןצינערג יד טיה סע זוא
 ,ליומ ןזרַאפ ןעגנערּב טשינ טרַאװ ַא

 ךיז ףיוא שטנעמ ַא ןעד ןַאק גנַאל יװ --- זַא
 ,ךיש ןוא דיילק ןייז ןטלַאהצנַאג ַאד

 ? טרַאװ ןייז זוזא העובש ןייז ןטלַאהנייר זוא
 : לשמש-רעטסיולק ַא
 ; סאפ םניא רעסַאװ סַאד ןַאיטסיג
 ׁשַא ןוא דמַאז טימ טרעייש ןוא טּבייר
 ,טרַאװקרעּפוק עטלַא עקיד'השורי יד

 יירד ןיא ןעגיוּבעג קיד'הענכה ןעייטשס ןוא
 יירד םיחלג עקניטעפ עליואוויליואוו םיא רַאפ
 טנעה עקכוּפ יד ףיוא רעסַאװ ערַאלק סָאד טסיג רע ןוא
 ,טנערּב לדימת-רנ עקידלודעגמוא'ס ןגעקטנַא

 ,ייז ףיוא טרַאװ לגרַא רעד ןזוא

 טעּבעג ,גנַאזעג טימ ןיוש יז זּבַאה סַאװ ַא
 טעּפש ױזַא זיא ַאד ןוא ?ןטעּבעגסיױא ַאד
 ,ךיג טנַאּפש דרעוש רעד .טלעװ רעזנוא ףיזא
 ,טכיל טנעסקַאװ חּבזמ ַא ,םימלציץלַאה טימ דלעפ ַא
 ,טַאלּב סָאד רעגיטולּב טרעוו םיױּבנטרַאג זפיוא זוא
 ,דַאשט ןיא טצלעמש טעמוא רעד ,ןעקנַאצ תומשנ
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 . . . ץְלַא ייז ּבינרַאֿפ'כ

 סייוו'כ שטַאכ ,ץלַא ייז ּביגרַאפ דיא ַא
 ןזייב רעייז --- זעוט ייז סַאװ ןסייוו ייז זַא

 ,טונימ ,העש רעד טימ טנכערעגסיוא זיא
 .טוט רע סָאװ טסייוו ןיילַא טַאג יו

 ,געט עניימ רענעלק ןרעוו סע סָאװ רַאנ
 ,געוו ןיימ ףיוא טכילגַאט סָאד רעקיצניװ סַאװ

 םייהעג ,קידנטַאש טלַאפ טכַאנרַאפ רעד זוא
 --- םיוּב ןוא גראב ןופ ןוא למיה ןופ

 ,טימעג ןיימ רעטליטשרַאפ ,רעקיאור ץלַא
 ,דיל ןיימ ןופ רַאדּפַא ןפיוא למיה רעדלימ ןוא
 ,זיוה ןיימ ןופ ןלייא ריפ יד רעּביל ןוא
 .סױרַא דלעפ ַא וצ--רעטסנעפ עלַאמש סַאד

 ,ןיילא עקידיײל ַא לַאטש ַא טייטש טרַאד
 .ןייר ,וּבילקעגוצ זיא דלעפ קיטש סַאד ןוא
 ,טרעקעג גָאט ץנאג ַא טָאה טניװ רענעדלַאג ַא
 ,דרע יד טכַאנרַאפ ןרַאפ טמַארעגפיוא ןוא
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 סיוא טלַאה סָאװ רעד

 ,ףַארטש סטַאג טמוק עשר ןפיוא ןוא
 .ףַאש ַא ןופ טלַאטשעג ןיא טלעטשרַאפ לַאמַא
 טייהרעמוטש ןוא -- ףַארטש עליטש ַא

 ,דיירפ ןוא זיורּב ןוא זיוה רע טזַאלרַאפ
 דמעה רעקידורּב ,רעטצעל ַא טימ ןוא
 דמערפ רעטסיוו רעד ּפַא ךיז רע טיג
 -- טלעק ןוא טניוו ריא ,סַאג ןופ ןייטש ריא

 ,דלעפ ןקיטסּברעה ןפיוא ןרַאד ַא
 קירטש צרַאד ַא ּבייל ןליוה זפיוא
 -- טנאדעג ןופ רעיורט םעד טּביירט ןוא
 ,קירוצ ןייג ןוא ןּבעגכַאנ ךיז

 קנַאּב רעטעקַאנ רעד ףיוא ןצעז ךיז
 טנעה עטגיילרַאפ טימ טױלּפנטרַאג םייּב
 טנעקרעד םיא טלַאוװ רעצימע זיּב
 דַאר ַא םיא םורַא טייטש ןיוש זוא

 ,טַאטש ןופ טײלעמירַא ןוא ינַּפ יד

 קירוצ םיא טגנערב ןעמ ןוא ךיז טזַאל רע
 ,קילג ט'לבא'רַאפ ןייז וצ ּבוטש ןיא
 ,טנעה יד טײרּפשוצ ,טמענוצ קילג סַאד
 .טנעוו יד זרצוו קיטכיל זוא סייוו זוא
 טכייל ןעלגילפ יו ןעגנַאהרַאפ יד
 .ךייוו ןוא סייוו ךיז זרעטַאלפוצ
 ,ןײרַא לפיוה םנופ טפיול ץַאק יד
 ,ןייטש טרעדנואוורַאפ ריט םייּב טּביילּב זוא
 ּפַאקרעסַאװ ןטימ לדיימ-שדקה סַאד

 ,ּפַאט ַא טנעה עדייּב ןיא --- ןזַא טמוק
 רַאּפ ַא ןגיוא עטרַאטשעגסיױא טימ
 ,רַאלק-ףַא טעז יז סָאװ טשינ טסייוו זוא
 : טרַאד ןוא ַאד ןופ םינכש ,םינכש זוא
 ; טרָאװ עטוג סָאד ןוא ןגייווש סַאד
 -- רערט עסיז יד ןוא ןעלכיימש סַאד

 רעהַא ןעמוקעג ןענייז עַּלַא ליז |
 ,רַאה םענעמוקעגקירוצ םעד וצ
 טיירג ,קיטרַאפ זצנייז עלַא זוא



 ,רעצ ןרעווש ןופ םיא ןַאטסױא וצ
 ,דיירפ רעגנירג ןיא םיא ןַאטנַא ןוא
 ? ךיילק עלעה עקיטכיל סָאד זיא ואוו
 ? טוחיקידַאּפס רעכיוה רעד זיא ואוו
 קַאר ןרעטנוא ןופ טמענ רע ,רֹע רַאנ
 ,טור"זרַאד עצרַאװש ַא סױרַא
 ,דמטה עקידורּב יד ףױא:טלּפענק ןוא
 ,טמעשראפ ּפַאק םעד ּפַארַא טזַאל ןוא
 ןייטש ןגיוּבעג ןּביילּב עלַא ןוא
 ,ןײגוצסױרַא ואוו טשינ ןסייוו זוא
 ,טנַאװ ןיא ריט ַא ןעוועג ַאד טשרע
 .טנאה ןייק ,סופ ןייק טשינ ךיז טריר'ס רַאנ
 םייל רערעווש ַא יו טגיל השוּב יד
 .ןייטש ַא יו --- ןעמערב יד רעּביא
 ,קירוצ סיוא דיז טעוורעק רע .--- רע זוא
 קירב רעד ןּבעל טנעַאנ ןיוש זיא ןוא
 רלעפ ,רעטייוו ,רעטייוו ןיוש טייג זוא
 .טלעװ ענעפַא ןוא טניוװ ,טייקליטש ןוא
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 . . . יװַא גָאז

 : ןושלה הזּב ,ױזַא קלאפ םוצ גָאז

 ; ןרַאי ןּפעלש ,סאשמ ריד ייּב ןגָארט

 ,תושרדי-רסומ לּביטשיקיטיירפ ןייד ןיא ןטלַאה

 ,ןוחטיּב ןרעטיול ןופ ךַאלהעשמ ןּבעװ

 לוויטש --- דלוה ןייד רעּביא ךיז ןקוקרַאפ ןוא

 ; הנווכ טימ ןצנַאלג -- טסקַאװַאשעגּפַא

 ,אביקע 'ר ַא ןעזרעד ןטסטושּפ ןייד ןיא

 : ןענַאקרעד ןקילײה ַא -- ןטסטנלע ןייד ןיא -

 ,דמעמ ןעַארג ןייד וצ ןרעוו רעמורפ ץלַא ןוא

 ןעגנידרַאפ ךיז ,ןטניהנופ ריד ןײגכַאנ

 ,דמלמ ַא טרָאד ןייז ,לסעגרעטניה ןייד ןיא

 .ןעגניז רָאנ תיּב ףלא רעדניק טימ ןוא

 תוריקח ,םירפס ענשזַאװ עלַא ןזַאל

 .סוחי ילעּב יד וצ ,סנרעטש עכיוה יד וצ

 ; תורישע רעלעדייא ןופ ךיוא ןייז טיהעגּפַא

 .תוחילש טסַארּפ ַא ןוא לטיה עטסַארּפ ַא

 ,םידימלת עטסטושּפ סבוט םש לעּב ןופ

 ,םיליהת ןייז ןופ קוסּפ ַא ,רעלמרומכַאנ יד ןופ

 ןדיא ַא וצ טפַאשּביל רעסיורג ןייז ןיא

 .ןליטש ןּפָארט ַא טימ ןעמוג ןטכַאמשרַאפ םעד
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 ןעמַאמ רעד עלעווירּב ַא

 ,טינ ןיוש זיוה סנטַאט ןייק טָאהמ זַא

 ,ןעמוק וצ ואוו -- זיוה סנדייז ןייק

 --- ,טלעוו יד --- דנַאל עדמערפ עסיורג סַאד טרעוו

 .םענורּב ןוא ףיוה ןייד ,זיוה ןייד

 ךיז רַאפ סַאּבעלַאּב רעניילק ַא
 ,רעסיורג רעד טלעוו רעד רעּביא
 דניר ןוא דניק ןייד טימ דיז זַאלרַאפ

 ,ןסיורד ןטעקַאנ םעד רַאג ףיוא

 ,טָאטש ןופ טָאטש טייטש ליימ טנזיוטנעצ
 .ןעמי ןדיינש ןפיש ןוא
 טּביירש ןוא טקנעּב רעצנַאג ַא רוד ַא
 ,ןעמַאמ רעד ערעווירּב ַא

 ; טגניז ןוא טקנעּב רעצנַאג ַא רוד ַא
 ןגיולפעג זיא עוװַאּפ יד

 גערּב ןטייווצ םוצ טלעוו געדּב ןייא ןופ

 ןגיוּב םענעדלַאגניג ַא ןיא

 טנעקעג ךַאנ ןדניּברַאפ טשינ ןוא

 ןעמַאזוצ טלעוו ןגערּב יד

 טשינ ןיוש טּביירש רענייק ,רענייק זוא

 ,ןעמַאמ רעד עלעווירּב ןייק
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 ןטלעוװו

 .ןטלעװ ןוא תולזמ עכַאליירפ ַא

 ,לסעג ןיא ךַאליירפ זיא'ס
 ,טלוויטש לרעטסוש סַאד
  ,טלדיילק לרעדיינש סָאד
 יטשינ רעמ ןיוש ךיז טמירק לרעמערק סָאד

 ,לסעפ ןופ ןפיול ךַאלגנירעה יד

 .זצנַאט ןלַאשגַאװ יד

 ,רעליימ ערעטיירב ףענעפע ךַאלקעזלעמ יד

 .לגייפ יד יו סױרַא ןעילפ ךַאלכַאקעל יד

 ,קיסע ךַאלעשעלפ ןוא

 ,עזַאג דַאלעטוּב ןוא

 .ךַאװטימ לש לזמ רעקיצנַאלג ַא

 למיה ןיא ןקלַאװ ַא טרַאד םורַא ךיז טיירד סע
 .יווייס טשינ טנייה טעװ ןענעגער רַאנ

 ,לזמ רעקיטכיל רעקיכַאװ ַא

 ,תועּבטמ-רעפוק עטושפ טסַאה

 .גרַאװדלָאג קידנעגניז ןייק טשינ

 ןשַארג רענרעּפוק ,רעװעזַאר ןייד

 טיורּב קידקיטנַאמ עװעזַאר יוװ זיא

 .ןשיט עטעקַאנ יד ףיוא

 ךַאװו עקיטעז ַא

 .תבש םוצ דאליירפ ןַא טמוק

 ,ךוטרַאפ ןייז סיוא טוט לרעטסוש סַאד

 ,ךַאלקעלפ עלעשיט סָאד רעּביא-טקעד

 .טקידנערעד-טינ ןייטש טּביילּב לוויטש ַא
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 קעװַא ךיז טגייל סע ןטַאש רעכַאלדירפ ַארַאס
 ,ךַאלבלעװעג עטכַאמרַאפ ייּב
 ,ץַאלּפקרַאמ ןקידייל םנופ טסימ ןרעּביא

 ,דַאלּבלעװש ןוא ןּביױט ענעמוקעג-זעילפוצ

 עקדוּב רעד ןופ לַאּפוק ןקידכעלייק ןפיוא ןוא

 ,רעטסעוװש עצרַאװש ייווצ --- ןעַָארק ייווצ

 ,גנולצולּפ ַאד לגייפ ײלרעלַא יד ןעוט סַאװ
 ?קיטיירפ העש רעטעּפש רעד ןיא

 .טלצוו ןימ רעדנַא ןַא טרעווס

 ,דלעפ קיאור יולּב ַא --- למיה רעד
 רעבליז ךַאלעגנַאז עכַאלטע רַאנ
 ןדניצ ןוא ןעלטיור קיטכיזכרוד ךיז ןעמענ

 טלעוו רעקידקיטיירפ רעד ןופ טכיל סַאד
 .סיוא ךַאלרעיפ טייז-ברעמ ןיא טייג
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 עניירקוא

 דַאלפרעד עקידנעלמירד ,ןלַאט עטיירב עטייוו

 ,טעװַאקרַאפ זייא ןזיא ןירג ןכייט עסיורג יד יט

 ,טנװַא ןעיולּב ןיא ףיט ,רעכעד עסייוו יד טימ

 .סעוואס ןוא ליבעגטנוה רעקיטעמוא ,ןעַארק

 ,ןריוּבעג-יינ דַאלּפלעק ,ןלַאטש ןיא ףַאש

 .ןרעיוא עניילק עכייוו ,ןעלדייוו עניורּב

 ,ךַאלסיפ יד טקערטשוצ דיק ןיא טכענ ןוא געט ןגיל

 .ןעלסישירעטלומ ענרעצליה עטיירּב יד ןופ ןסע

 ,עסיורג סעטַאמש טימ טסָארפ ןופ טקעדרַאפ רעמינורּב

 ,עסייוו ןטלעוו --- רעדלעפ ,זרעטש עפרַאש ענירג טימ טכענ

 / =- רעּביפ רערעטיּב ַאזַא -- ?טפַאשקנעּב רעדַא רעיורט

 .רעּביטש עניילק ענעי ושיווצ ןפרַאװאוצקעװַא ךיז

 ,ןסיורדניא ּבױש רענעגנַאגעגּפַא זַא ךרוד ןזקוק

 .וסייוו ַא ףַאלש ַא ןיא ןפַאלש סנטרַאג יד יו

 ,ןגייווש רעייז זיא םורפ ןעור רעמיוב יד יו

 .ןגיוּבעגנייא טינ טלעק יד טַאה למיוּב עטסניד'ס

 .ורעװנפַאלשטנא ירפ ,טקיאורַאּב ןײלַא זוא

 רעטש עלַא ףיוא דַאװ ,טכאנ רעד ןופ רעטיה

 ,זעיולּב עקיטכַאנ יד ךרוד --- זסיוװ זַאק רעוו

 .ןעילפרעּביא קיטכיל ךאלמ ַא לַאמַא ןַאק

 ,סנעמיוק עסייוו רעּביא זפרַאװ גנושטנעּ ןייז זוא

 ,ןעמייה עניילק רעּביא גנוּבלַאז עקידרעּבליז

 םיאורב עמוטש יד ואוו ןלעטש ףיוא ןוא

 .זעור ייז ןוא דַאלכענק עניד יד ףיוא ןציז
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 6 6 59 ןסיוא ןיּב'כ

 האמוט וּבעל זיא טייקילייה ןעװַארּפ יז
 ,דומע-רסומ םוצ טּפַא ױזַא טסייר דימ זוא

 ,לשמ ופרַאש ַא ,זויער ןרַאלק ַא ךוז ךיא

 ןושל ןטוג ןקּביגכַאנ ןופ ןח ןיא טּפָא ךיז רילרַאּפ

 ,טימעג ןיימ וצ ,טנעה עניימ וצ ךיז טעשטשַאל סַאװ
 טילּב ןוא ,טסקַאװ ןוא סע טקיטכורפ דימת ןוא

 .הסייר תוריּפ ענייז ,זגיוּב ןגייווצ ענייז רימ טזַאל ןוא

 .ןסיוא ךַאד דיא ןיּב סָאד טשינ --- רַאנ

 ,ןשטנעּב ,ןטעּב ,ןכַאמ-רעסעּב ןסיוא ןיּב'כ

 :ןשטנעמ טימ דַאר ַא ןטימניא ןצעזקעװַא ריז

 ,םירפס ,ןסַאג ןופ דיז טרעהעגנא תושעמ טנזיוט ּבַאה'כ

 ,םירבק ןוא ןעלמיה ןגעוו תומכח ןייא זוא טנזיוט

 -- ועגנאגעגפיוא ןוא טצנאלפרַאפ רימ ןיא דיז ןּבַאה יז

 ,רעדיל --- ךַאלמייּבשרַאק

 ,רעדיל --- רעמיוּב-עּברעװ
 .ןעגנַאזעג --- סעזערעּב עקיטכיל ,עסייוו

 םיבוט םישעמ יד ןופ טפַאשגולק יד רַאנ

 .זעגנַאז עטדליגוצ טימ סנפַא ןַא דלעפ א זיא

 ?ולעװ ךיא וט עשזסַאװ

 ןריפוצסיורַא רימ ךיז רעווש זיא'ס ןוא ךיא ליוו

 ,טנעוו ענעגייא יד ןופ ,ןסַאג עגנע יד ןופ

 --- .טלצוו רעד רעּביא טָאג טימ ןייג ןזַאל ךיז ןוא

 ,דרעו ןשרד רעלאערטנַאמ ַא יצ דיגמ רעצירַאק א
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 .ןעמוק ןיימ ףיוא ןטרַאװ דַאלפרעד עקיטעמוא ןלַאט ןּביז
 ,עמורפ ַא סַאגירעטסיולק ַא ,טכַאנרַאפ-ירפ ןעיולּב ַא
 ,ּפַא ןטרַאד ןופ ךיז ךיא רַאש
 ,ןעזרעד טשינ ַאד ךימ לַאז רענייק
 .ןרעהרעד טירט עניימ טשינ

 ;:רעטנורא רעקירדינ ,רעקירעדינ ייג'כ

 .עטעּפש ,עלקנוט ,עַארג דַאלסעג ,דאלסעג

 :רעיוט רעקירענייטש רערעווש סטַאג

 .ַאטענ עשידיא

 ןיירא ץלַאטש טערט ,סיוא ךיז ךיילג ךיא
 | ,עטכעוושרַאפ יד ןופ הכולמ רעד זיא
 : דרע'רד ייּב לכעלוש-רעלעק עקירעדינ סָאד עז'כ
 .ךילהוא ובוט המ

 ןטלעצעג ענייד ןענייז טוג יו ,בקעי

 ןטלעוו עֶלַא ןופ טולּב ןוא טסימ ןרעטניה

 ,לארשי ,דגיזעג זרַאװעג-ןיילק

 ס'מלוע תיּב ענעפרַאװעצ ענייד

 ןליורג עטליטשעגנייא טימ תונידמ עלַא ןיא ןענעטַאש

 ,הטילּפה תיריאש רעקידעּבעל ןייד ּפַא דיז םור ַא ד

 ,עטיוט ןטלעװ ךַאנ שידק ןעמ טגַאז ַאד

 ,תורוד ענעשַאלרַאפ ךַאנ םיליהת ןעמ טגַאז ַאד

 ,םישודק ךַאנ תוינשמ ןעמ טנרעל ַאד

 ןשיור טוט טניוו רעַארג רעד ןעוו ,טכַאניײיּב
 ,םיוּב ןטרעטעלּבוצ ןטלַא םניא
 ,זיולק ןקירעדינ ןזיא דַאנ דיא ץיז
 ,םייה ןייק טשינ ּבַאה דיא
  ,זיוה סטַאג --- זיוה ןיימ

 ,סױרַא עפַאש רעצרַאװש רעד ןופ םירפס עלַא םענ דיא
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 ,ןגָאז ,ןגָאז םענ ,ערעייט ןעמענ דיז ןַאמרעד

 ןגַארט הטמ עלַאמש יד עז רימ-סיורַאפ
 ןעגנַאגעג זיא סַאװ ,בנג םעד עלעדייז זופ

 םיאנוש יד ןופ סַאג-יינ רעקיד'םידחּפ רעד ןוא

 ; םינּפ סייווטיוט ַא טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא ןעמענ המקנ

 -- '?,גַאז יודיוו רימ טימ טלַאז ריא ךדיא ליוו טציא ,יּבר.

 .ןגַאלשרעד ןוא רעטסניפ ןּבילבעגנייטש ןוא

 : רעטסנעפ וכרוד קוק ַא ּפַאכ ךיא
 ,עסיורג .ַא טכַאנ ַא-רַא'ס
 .ערַאלק ַא טכַאנ טסייוו ַא-רַא'ס

 שודקה םש לעּב רעד טגעלפ טכַאנ ַאזַא ןיא

 ןייגפיורַא םלוע-תיּב ןפיוא ןיילַא-ןייא
 .עקיּבייא יד ןופ החונמ רעד ןיא ןרעהנייא ךיז

 טכארבעגטימ טייקליטש יד ךיז טימ טרַאד ןופ טַאה רע

 ,ןעיירש ןעמוקעג ןענייז סָאװ םירוסי יד וצ
 ."ןייד ,רעטַאפ ,יּבר,, : ן'הנעט ,ןענַאמ

 ,טגערפעג ,טגערפעג ןרעיורט .,ןשינרעטיּב ןּבַאה ייז
 ןּבעגעג רעפטנע לקיטש ַא יז טָאה רע ןעוו ןוא

 .ןּבעל ןעגנאגעגקעווַא רעדיוו ייז ןענייז
 .ןבעל ןסייהעג ייז טַאה טַאג לייוו

195 



 דיל

 ,קרַאמ ןיא ּפַארַא ַאד ךיז ּפַאכ דיא
 ,ןדלַאװעג קרַאמ רעד טכַאמ'ס

 ,קרַאטש ןוא ךיוה ןסקַאװ רעדניק
 .ןטלַאה ךיז טלעוו יד ףרַאד'ס

 ,טסּבױא רעגנוי ןשיוק עלופ
 ,לדיא קירדינ ַא ןוא
 סּביוט ַא עלעדיפ ַא ףיוא
 ,לדילעדיל ַא טגניז

 ,קרַאװרעקוצ גרַאוװניײלק ןפיוק

 ,לפַאטרַאק עגנוי --- רעּביײװ
 קרַאמ רעזנוא זיא ףוס לכ ףוס
 ,לפש ױזַא טשינ דַאנ

 ּפערט ענעדלַאג סרעמוז םעד היוא
 .ןצנַאט ךַאלדיײמ ענייש
 ּפענק ענעשעמ סנַאמײצילַאּפ םעד

 .ןעצנַאלג ןענוז יד יו

 ,ץַאק יד טשינ עּפעשט ,,למוט
 --- לעכלעטש ןופ ךַאד ןפיוא

 ץַאטנענוז רענעדלַאג ַא ףיוא יו
 ,לכלעפ דיא יז טמירַאװ

 ,ריר ַא זַאנ ריא טוט למירד
 .לגייפ ַא יו ּפַא טגנירּפש
 ריא םורַא ךיז טיירד למירד
 ,זגיוא יד ריא טערומשז
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 װָארַא לזניא ןפיוא

 ,ךייז ןופ ןיילייולּב סָאד טסקַאװ וװָארַא לזניא ןפיוא

 ,גירק ןסיורג םנופ סעקילַאק יד ןבעל טרַאד ןוא
 דייז םענייפ ןלעדייא םעד ןעניּפש ייז
 ,קילג ןוא ןדירפ ןופ רעדנעל עטייוו יד רַאפ

 ,ּפַא טמיווש ףיש ַא ,ןעמואוושוצ טמוק ףיש ַא
 ,ףיוא םייחרזמ ןופ טייג סַאװ ,ןוז יד יו ױזַא
 .ּפַארַא טכַאנרַאפ םי-ברעמ ןיא ךיז טזַאל ןוא

 .ווירּב ןייק םענייק טשינ ןעמוק וװַארַא לזניא ןפיוא
 ףיש עסיורג יד זיא שַא יו עָארג ַא

 ףיט רעלעקנוט ריא ןיא דייז סַאד ףיוא טמענ סָאװ
 -- טעטש עטייוו יד ןיא קעװַא סע טריפ ןזוא
 ,טעּב ס'הצירּפ ַא רַאפ ,ּבייל ס'הלכ ַא רַאנ
 ,ךוט סעמַאמ ַא רַאפ ,דמעה סרעטּבילעג ַא רַאפ
 דנַאּב ןשיריל ןרַאפ דייז עלעקנוטייולּב
 ,טנַאה רעסייוו רעקיאור ס'לחלג םעד זיא

 ? כענק רענערַאװשעג סטָאג ,רע טעּב ןעמעוורַאפ
 .טכערעגמוא זיא ךַאנ טּבעל סָאװ טלעוו רעד רַאפ
 ,טוג ןטכעלש םעד רע טכַאמ ןטעּב ןטימ
 ,טור-שגונ יד טנַאה ןייז ןופ סױרַא טמענ
 ,טנַאוװ-לקניװ ַא ןיא קעװַא יז טגייל ןוא
 ,טנַאה רעד ןיא טכיל ענעסקַאװ ַא םיא טגנַאלרעד ןוא
 ,טרַאװ קידנשטנעּב ַא טימ טכיל סַאד ןַא טדניצ רע
 רַאלק ןוא לעה ןוא ןרעוו לָאז קיטכיל ױזַא

 טלעװ רעד ןופ ןיז ןיא ,טלעו רעד ןופ ץראה ןיא
 ,דלעפ ןצייוו ַא ןופ טכיל םענעדלַאג ןטימ

 זייר ןרַאװעג ןיוש ןענייז ,גַאז ,רעצרעה ליפיוו

 ןייש ןטכייל ןוא ןעילּב סַאװ רעטרעוו יד ןופ
 ? טלעוו רעד ןופ דוּב םנופ טַאלּב ןקיאור ןפיוא
 קירעשייה ַא יו --- ייווצ יצ ץראה ןייא
 ,דרע רעד ףיוא זייּב ןופ ןקלַאװ רעד ּפַארַא דיז טזַאל
 7 קילג ןופ גנואילּבכ עפייר יד ּפַא טסערפ זוא
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 צ

  ,דרעװש ענעפילשעג סאנוש םעד יװ יוזא
 ?ןַאט אנת רעטלַא רעד ןַאק סַאװ ןוא
 ?ןַאפ רעלעה ןייז רעטנוא ןימַאמ רעגנוי רעד ןוא
 זיוה ןופ ןטַאש ןיא לקירּב םעד ייּב טכַאנרַאפ
 ,סיוא סמערַא יד ןרעדנַא םוצ רענייא טקערטש

 ,טסיירט ,גנוקיאורַאּב ןטעּב ןגיוא יד ןוא
 דלימ ךַאלטעלּב יד ןופ טנעייל רעטלַא רעד ןוא
 זייּב ןסיורג םנופ ,רעיורט ןקילַאמַא ןופ
 ,טליטשעגנייא -- ןוא טמערוטשעגפיוא טַאה סַאװ

 טָאג רעד זיא ַאזַא ,ַאד דנַאל סָאד זיא ַאזַא
 דוס ןטיוט ןייז טימ ,ךיוהרעדניא ןוז ןייז טימ
 ,םוטעמוא רַאנ זנוא לגרמ ַא יװ טקיש רע סַאװ
 ,םורק ןרעוװ ייז ואוו ןוא ךיילג ןענייז ןגעוו יד ואוו

 ,טירט ןכַאלטיא ןופ ןובשח ּפַא טמענ רע ןוא
 ,דימ ךַאי-גַאט ןופ ריט-טנװַא םייּב ןציז רימ ןוא
 ?ןסיוו רימ זענַאק סַאװ ןזוא
 ,טינ ןסייוו רימ



 ?ןדייל ןייד ןופ ןרַאװעג זיא עשזסַאװ

 ,טירט ענייד עדימ ,ּבייל ןייד רַאד
 ,ןדייז עניד וטסּבעװ רעטרעוו עליטש ןופ
 .ךיל םירַא ןייד טייג סנדייז ,לדייא ןוא

 ,ןרעג טעכיוא וטסַאה רעטרעוו עטסַארּפ

 ןיימ רעטוג רעד יוװ ,טושּפ ןוא ןייר
 ,ןרערט ףיוא גנירג זיא סָאװ לגניא םנופ
 ,ןייטשרַאפ טינ םיא ןַאק עצנַאג יד טלעװ יד זַא

 ,טסגרע זרעווש ןופ לוע עגר ַא דָאנ

 -- .ןייש ןוא ןרעוו-גנירג גנולצולּפ טצוװ רע
 ןענרעטש למיה רעד ךיז טמענ טכַאנ ןטימניא
 ,ןייגוצ זַא ערַאמכ יד טּבױה ,ךַאלמייה

 ,ןפַאלש רעביטש ,טינ טעז רענייק

 ,טכַאנ רעטוג רעד ןיא ןעלמירד רעמיוּב

 ןפַא ןכַאװ ןזגיוא ענייד רַאנ ,יו טשינ טסייוו
 .טכַאנ רעסיורג רעד ףיוא רעטסנעפ ןכרוד

 ,לאומש ,ילע ןהכ : ךיז טסנַאמרעד ןוא
 "+ טקעװעג טכַאנ ןטימניא ךימ טַאה רעוו,,
 ,ןלַאמַא ןופ עליטש ךאלגניא ןטכארט סָאװרַאפ

 ,געט עטייוו ,זגעוו עטייוו ,זטלעוו עטייוו

 ןפַאלש ךַאלגניא עלַא .עלַא טינ ,ןיינ
 !ףיוא-יטש :טכַאנ יד טקעװ םענייא
 ןופצ ןפיוא ןרעטש רענירג רעפרַאש ַא ,עז
 ,ףוס ןפיוא זמר טלקניפ ,טלקניוו

 ןטכארט ךַאלגניא עליטש טנרעל טלעוװ:-טכַאנ

 רַאנ םענייא םענייא ,עלַא טינ ,ןיינ

 ,ןטכַאנרַאפ יד רעּביא רעטיה ןרַאפ םיא טּבלַאז

 .רַאּפ עקיטכיל ןייז טכוז טנלע רעד ואוו
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 קילייה

 ,עטַאט ןיימ יוו רעקידתווינע דַאנ רשפא ןיּבכ

 עמַאמ ןיימ יוװ רענעעזרַאפ ,טייוו ,לקנוט ןוא
 שודקה ןאמירַא רעד לקיזייא רעטעפ ןיימ יוװ ןוא

 ןַאּפש ןרעטיּב ןיא טנאּפשעגנייא דיא ןיּב
 ןקַאנ ןפיוא השוּב עטשטַאּפוצ יד ןּפעלש ןרעווש ןופ
 .םייהַא קרַאמ ןקידמַאז םנופ גַאט ןדעי

 ןגיוא עניימ ןופ טימעג ערעטיּבס דיז שַאוװכ

 םיוּב ןקידרעקיוה םנופ טייקליטש רעַארג רעד ןיא
 .בוטש ןופ טנַאװ רעדנילב רעד ייּב לפיוה ןיא
 .בורג ןיימ זיא ,דמַאז ןיא ,םיא רעטנוא זַא רימ דיז טכַאד
 .ףַאלש ןקיּבייא ןיימ ַאד ןיוש ףַאלש ןוא גילכ זוא

 ּפַארַא ןיימ ףיוא טזַאל וד סַאװ טַאג ,ךללאַא

 ,ןטכַארט ליטש קידהוולש ןימ ַאזַא

 ,ליומ ןגייא ןייד ןופ גנוטסיירט ַא יו סע םענ דיא
 אּבה םלוע עכַאלרע לקערּב ןיימ עזכ ןוא

 ,טלעוו רעכיוה רעד ןיא טרַאד לרעקלַא ןלַאמש ַא ןיא

 ,רעטסנעפ םייּב סיורג ַא עלעשיט א
 תֹּבש דובכל סייוו ַא לכוטשיט ַא

 ןכַאמ-שודיק ףיוא לדנכוק ַא ןוא
 .אּבה-םלוע לקיטש קיריורט ,קירטיצ ַא

 ,טנגעג ןכיוה םעד ןיא ,ןטרַאד דיוא
 .ןשטנעּב טשינ רימ טימ ךיז זעמ טמוק
 .טשינ ןיוש דימ טרַא סע רַאנ
 ןציז רענייק טשינ שיט ןיימ ייּב לַאז טייקיּבייא ןַא
 .טשינ ךימ סע טרַא
 ,רעצנַאג ַא ךיז טימ ןיּב ךיא
 רעטוג ןוא רעכַאלדירפ ַא
 ,רעטורעגסיוא ןַא ןוא
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 .אּבה םלוע ןלייא ריפ

 ,טשינ ץעגרעניא ליוו דיא

 ,טשינ םענייק ףיוא טרַאװ דיא
 ,ןעז וליפַא לרעטסנעפ םוצ טשינ ייג
 ,לעווש ןיימ ייּברַאפ טנייה ןעגנאגעגכרוד זיא טַאג יצ
 לטױלּפ ןיימ ייּב עלאנעשוה סָאד יצ ןוא

 ,רעּבמעטּפעס טימ ןיוש ךיז טלטיור

 ,עניימ תובשחמ יד ןענייז סָאד
 השוּב עכַאלנייּפ ןיימ ליקכ ןעוו
 ,לפיוה ןיא רימ ייּב םיוּב ןקידרעקיוה ןליטש זרעטנוא
 סיוא ןיוש ךיז עוורעק דיא זַא ןוא
 ,קירוצ לרעקלַא ןיימ וצ םינּפ ןטימ
 .הוולש רעסייוו טימ טעּב ןיימ רימ טלכיימש
 ,קיליײה טקיטכיל סנּפאקוצ םייּב ןשיק סַאד ןוא
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 גנַאז ַא

 ,ןיואווכ ואוו דנַאל םעניילק ןיא ,טַאג ַא
 .ןיורק ַא ןַא גינעק ַא ַאד זיא
 דנַאל עקיזַאדסַאד סע זיא טיירּב ןוא
 ,טנַאה עטכער יד וקערטשסיוא וצ

 ,טנַאװ יד ןיוש ,ץינערג יד ןיוש זיא

 ,ןייז וצ ןטרַאד טוג זיא רימ רַאנ
 ,ןײלַא ךיז טימ ןייז ןיוש ןַאקכ לייוו
 ,גַאט ןדימ ןכַאנ ,טכַאנרַאפ-ירפ ןוא
 סױרַא העש עטצעל יד טײלַאּבס רַאנ ןעוו

 --- ,קַאלג ןייז טימ רעטסיולק רעטלַא רעד

 ,ןייגוצ שטנעמ רעליטש ַא רימ וצ טמוק

 .ןיורק ַא ןַא גינעק רעד זיא סָאד

 . -- ,ךיילק קיּבוטש .ַא ,ךיש עטמירקוצ

 -- דייר עקיטכַאנרַאפ רַאּפ ַא ןדייר וצ

 ,טייוו טינ ףרַאד ַא ןיא --- גָאט ןופ סיינ יד
 ,דייז לקיטש ַא טכארּבעג חרוא ןַא טַאה
 טייק ןוא דניק ןוא גנוי ןוא טלַא ןבַאה
 ,דיירפ ןימ ַאזַא טימ םעד ףיוא טקוקעג

 ,ץייר ןימ ַאזַא טימ ,קילג ןימ ַאזַא טימ
 ,רַאה ענעדלַאג טימ סדלימ ַא ,סנייא ןוא

 ,ץייוװ ןּברַאג ןיא טניוו סעילַאװכ יו

 קנאשעג ענייש סָאד ןעמוקַאּב םיא ןופ טַאה
 .קנַאד ַא ןוא שוק ַא ןּבעגעג םיא ןוא

 ,חרוא רעד ;רע רַאנ
 -- טלַאװעג רעמ רַאנ טָאה
 לדיימ עצנַאג סַאד

 ,דלַאג ןופ רַאה יד טימ
 ןעלכיימש עסיז יד טימ
 ליומ ןלופ ןפיוא
 םיא טימ ןרַאפ ןוא
 ,ליימ טנזיומ רַאפ
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 זיוה סרעטַאפ ריא ןיא ךיז ןּבַאה ,ֹונ
 סיורג זיּב ןיילק ןופ ףרָאד סָאד טלמַאזרַאפ

 ,טױלּפ טייזרענעינופ ןוא ףיוה םעד םורַא
 ,טיור זיּב יולּב ןופ טכארט ןקיּברַאפ ןיא
 ,לעג זיּב יורג ןופ ,זיורּב זיּב ןירג ןופ
 ,לעווש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה חרוא רעד ןוא

 ,קַאר ןוא ןזיוה ,סעינעשעק עלַא ןופ ןוא
 ,קאמשעג ןוא ליואוו רעּבליז ןייז טלייטעג

 ןױשרַאּפ רענייש ןייז טימ ךיז טַאה רע ןעוו ןוא
 ,יורטש ןגַאװ םניא טצעזעגניײרַא

 טקאנקעגפיוא סעקינַאמרַאה טרעדנוה ןּבַאה
 ,טקַאטעגוצ ןּבַאה סנַאדַאל טרעדנוה ייווצ זוא

 ,גנַאל ןופ ןיוש ןעוועג טינ החמש ַאזַא זיא סע
 ,גנַאז רענעדלַאג ַא ןוא דלעפ ַא ןוא ףרַאד א
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 טויילרעד

 ןדיא ַא ןשטנעב טגעלפ בוט םש לעּב רעד

 .טַאז וצ רַאנ טיורּב ןעמירַא טימ

 ןגרַאּברַאפ ןגיל סָאװ תורצוא יד ףיוא
 .טַאהעג הטילש ןייק טשינ רע טָאה

 ,רעדנואוו ענעגרַאּברַאפ יד ףרַאד רעוו
 .ןייש זיא טנעַאנ עטושּפ יד זַא

 ןעמוקעג טשינ ןיילא ןעד רע זיא
 .ןייגוצ ךַאלסעג ערעזנוא ןופ

 ,חרוא ןַא ןשיס ערעזנוא ייּב

 .טסַאג ַא ןסַאג ערעזנוא ןיא

 קנעדנַא רעקיטכיל ןייז טײרּפש טנייה ךַאנ

 .סַאג רעזנוא ןיא טייקיאור סיורג

 ךַאנ טּבעל זנוא ןשיװצ זַא ,ךיז טּביולגס ןֹוא
 ,טכערעג ןוא ןייר ,רעקיצנייא ןַא

 ןּבילּבעג ַאד טרַא ןַא ךַאנ זיא/ס זוא

 .טכעוושרַאפ ןרעוו טשינ ןיוש ןַאק סַאװ

 ױענַארַאפ ַאד טרַאװ ַא ןייז זיאס ןוא

 .טסיירט ןופ ןוא דַאנג ןופ גַאזנַא ןַא

 ,ןעגניז זנוא ןיא ץלַא ךַאנ טוט טרַאװ ןייז ּביוא
 ,טזיילרעד עגר ַא ןיוש טלעוו יד זיא
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 לקניוװ ןיא

 -- רעטלע ןיא ןצעזרַאפ דימ טסעוװ וד
 ;םירפס ?דנפיוה ַא ןוא טנעוװו עקיאור ריפ
 ;טלעװ רעכַאלדמערפ ַא וצ --- רעטסנעפ ַא
 ;ןראי ןוא םישדח עדימ טימ לטעצ טלייצעגוצ ַא
 ,עטלַא ןטנװַא ןוא ןגָאטרַאפ עַארג עכיילּב

 ,ןעקנעדעג טשינ דימ טצוװ רענייק זוא
 ,ןגָארטרַאפ סמערוטש ןוא ןפמַאק ןּבַאה ענייש ןוא עטוג יד
 ,ןעניפעג דאלגרעּב ערעייז ןייג וצ טשינ חכ ןייק ּבאהכ
 .ןגיימ ךיז ךַאלטערּב עמירַא ערעייז רַאפ
 ,ןגייווש קידלגייטש ןיימ זיא דיא ץיז
 ; םענעי ןיא רעטעלּכ ַא ,דוּב םעד ןיא רעטעלּב ַא
 ;רעלטעב ןוא םיאיבנ ,ןטעַאּפ עקידנפארטש ןופ גנונרַאװ יד
 ןרַאה ןוא םיעשר ןופ ּבײל םניא טרַאװ עקידנרַאד סָאד
 ,גנוקעלּפטנַא עטסקיליײה יד אנקמ טשינ ויּב ןֹוא רעטעלּב דיא
 ,גארטעג רעייפ ןוא ןזייא טאה סאוו טראוו סָאד טשינ
 ןגאלשעג טאה סאוו טנַאה עטסמירַא יד ראנ
 ;םינּפ עקידתולדג סָאד ןוא ץרַאה עשיפוצח סַאד
 ןיד ןופ תוחול ענעלאטש ענעכארּבוצ יד
 : םכח ןטנוימדרַאפ ןופ פאק ןרעּביא
 .םיקוסּפ עשהמרע ףיוא םישעמ יד טרעכַאשרַאפ טָאה סַאװ
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 ןּברַאקזגיױא יד זופ ןרערט עצרַאוװש ןלאפ

 .זּברַאש זוא ןיאור ןרעּביא דיז קידנגיוב

 : שֵא זדנילּב םעד ןזיא רַאשנ םעד רימ ןּביילק

 .סַאג רעטיוט רעזנוא ןופ ןכַאנק ,רענייטש ,רענייּב

 ,רעדירּב ,זעיוּב ןלעטש ךיז קירוצ רימ ןלעוו

 ,רעטיצ זיק ןַאט טינ טנַאה יד לַאז רעגניפ ןייק טימ

 לדמעז זטסַארג ,זטסדנימ םניא ןּביױלג ,,ןביולג

 ןדנואוו עקילייה יד וצ טפַאשּביל רעסיורג רעד טימ

 ,לדמעה ןטקעלפרַאפ-טולּב סלגניא םענייש ןפיוא

 ןדנוצעג לעה ןוא יינ רעדיוװ ךיז זּבַאה טָא

 ,ןעיורטעג זוא זעמירַאװ ,רעמוז זופ געט עגנוי

 .ןעיוּב זינּב רעזנוא ַאד זנוא טימ ךיז ןלעטש

 ,םענייאניא זוז רעד טימ רעסַאװ ןוא םייל סַאד שימ

 ,ןענייוו ךָאנ ץרַאה סָאד טוט לקניוו ןליטש ןיא שטַאכ

 ענייש עלַא יד ראפ הליפת ריא ןיא ךיז טגיוו

 .אנוש ןופ דנַאש רעד ןיא דךַאלגניא עכַאלרעדנואוו

 ןטעּב ןליטש ןייד ןיא דַאנ ץרַאה ךיז טיירּפש ,ךיז טײרּפש

 .ןטעּב עטלַאק ,עלַאמש ,דאלגרעּב עצרַאװש רעּביא

 ,רעטעּפש רעד העש רעד ןיא טייקטסיוו יד ןייא-םיראװ

 ,ןכיוה יד ןופ רערעווש טרעדינ טעמוא רעד ןעוו

 ,עכיילּב ןרעטש עניילק ןעלטניּפ ןעמענ סע ןוא

 .רעטעלּב עלעקנוט יד זיא טרעטיצ רעיורט רעד זוא
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 טעּבעג

 ,טַאג ,רעגנעל לסיּבַא ףיוא ךימ טלַאה
 ,עטסַארּפ ןוא עתמא ענייד ןשיוועצ
 ,ַאד טייקליטש רעייז ןיא ףיט זיא טייקלעדייא ןופ דייז עסייוו סָאד
 .ַאטסַאקַא ןופ קיגַארט רעד ןיא יו רערעטיול זיא
 ,המכח סַאזַאניּפש ןיא יו רעכילטעג ליפ
 טורעג ןבַאה תומא דלד ענייז ןיא ךיוא לייוו

 ,םיסחוימ עטרעדנוזעגּפַא עקידנטַאש יד
 ךוּב ןייד ןופ םיקוסּפ יד ביל ּבַאה דיא ןוא
 ,םותי א ןגעוו ץעזעג-יקדרד טסנרעל וד ואוו
 דגּב ןייז טצעזרַאפ טָאה סַאװ ןויבא ןַא ןגעוו ןוא
 --- ,המהב רעד ןופ ןוא טכענק ןופ ור-תּבש רעד וגעוו זוא
 סאגרעטניה ןוא טכַאנרַאפ דרוד יו רעה דיא
 ,טעקעמ עלעבלעק ַא ,טפור לּבלעק ַא
 ,ןיוש םייהא ןעייג דַאלרעמערק עשידיא ערַאד יד יװ ןוא
 ןלעטש יד רעּביא ּפַארַא טזַאל גַאטקראמ רעד
 ,לגילפ-ןדַאל זטרעכעלוצ םענרעצליה ןייז
 ,טליהרַאפ לַאש ןסיורג ַא ןיא עלעמַאמ ןיילק ַא ןוא
 לגירק ַא ןיא ךעלימ לעסיּבַא קראמ ןופ טגַָארט
 ,רדח ןכַאנ קחצי בקעי עלעגניא ןרַאפ

 רדסכ ,רדסכ יוזא ןוא ,רדסכ ױזַא ןוא
 ,םלוע לש ונבר ,ַאד לטלעו שידרע לעקיטש ןייד
 .רעקידרעטַאפ עטַאט ,םלוע לש ונוּבר
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 ?ואוו

 בוט םש לעּב : סיוא ףורכ
 ,ןדייז היימ ןיימ ךיא זוא

 .דמלמ-ארמג רעצירַאק םעד

 ודע ןג ןיא זַא רעכיז ,רעכיז זיּב

 ןדײשַאּב עלעקניױו ַא זיא ךיז ךיוא רע טציז

 ,ןשיט עסיורג יד וצ ןוא
 ,ןשיט עטיירּב ,עכיוה יד וצ

 .ןליפַא טשינ רע טקוק

 עליטש עכלעזַא ךדיוא ןעטרַאד ןענַארַאפ

 עטכארטרַאפ ךיז ןיא

 .ןדיא עמירַא-םירַא

 .םידיסח תוּביסמ זייק טשינ דיז ןּביילק ייז םורַא

 ןדיא עטושּפ טעכיוא ןענייז בוט םש לעב םוצ

 ,טלבויעג טינ ,טלמוטעג טינ ,ןעמוקעג

 .טלבוטעג דיז תומשנ יד ןוגינ ןליטש ןיא

 ,החונמ עלעגר ַא ביג ,טַאג ,טַאג

 ,זכוז ןעמ ףרַאד הסנרּפ עגיכַאװ

 .וכוז ַאד ןעמ ףרַאד טייל ןוא טלעוװ ייּב זח

 ,ןגעקטנַא ןַא זנוא טסמוק וד ? ךיד רעּבַא

 .וגערפ וצ סָאװ טשינ ןיוש ןּבַאה רימ ןוא

 ,טרעפטנערַאפ ןיוש ןענייז תוישק עּברַאה עלַא

 ,רעליטש זוא רעטושּפ ךַאנ רימ ןרעוו

 ,לסקַא ןוא ּפעק עקידהואג טימ ענעסירַאפ יד

 .רעליּפש-םירוּפ ןענייז ייז זַא ,טינ זײלַא רַאג ןסייוו ייז

 ,האמוטה אסכ סנטש ןרַאפ

 ןוטניהַא דיז ייז זלעוו ,יוא ,ואוו ןוא

 .דעמוק טעוװ טייקיטכיל רערַאװ ןופ גָאט רעד ןעוו
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 .רשעמ ןייד טולּב ןגייא ןופ ּפַא ּלֵאֵצ

 ןּפיל עצרַאװש עטיוט טימ ןוז ןייד

 דלעפ ןופ גערּב ַא ףיוא ץעגרע זטינשעגּפַא טגיל

 .ןעלמיה-רעּבמעטּפעס עטלַאק עדמערפ רעטנוא

 דניז עסיורג יד .רוד רעטפַארטשַאּב

 םוטעמוא ןעגעלעג םוטש ןוא דנילב זיא

 ןטייקילייה-טשרמולכ זוא טנעװ ,זעלקניוו עלַא ןיא

 .תומש-האווצ ןוא םיצפח-השורי יד ןופ

 ץנימ זכאלגעט םנופ סטעפ-סייווש ןרעּביא

 טנַאה ענעגיוזעגסיוא עטגלַאפרַאפ יד סַאװ

 דַאופוס טלַאצעגּפַא הענכה טימ טָאה

 .דוּב-"תובוח זקיטעמוא ןטימ לטיילק ןלעװלַאװ ןיא

 טיוה עניד עכיילּב עקידנעקנאצ יד

 ּבייל זקידנקלעוו רעייז זיא --- רעמינּפ-"רעדניק ףיוא

 רוב ןקיפייא םנופ האובנ יד יװ רעמ טָאה

 ,גַאטילַאצּפַא ןּברַאה ןסיורג ןרַאפ טנרַאװעג

 ,טצייהעג סנוויױאכלַאק עפיט ענייז טַאה דש רעד

 לַאטש זקידנעילג ןסייה ןופ םַארטש רעד

 ,טרעהעגפיוא טשינ טכַאנ ןוא גַאט טַאה

 ,דרעווש זגנאל ריא טדימשעג טַאה המקנ יד ןוא

 ,זייַּב קיּבייא טּביילּב זייּב ענעראוועגטאז סאד

 ,דניז קיּבייא טּביילּב דניז עקידנסעגרַאפ-ךיז יד
 ,דלַאג ןופ טרַאװ זרעטנוא ,דייז ןופ דיילק ןרעטנוא
 ,טיפוסירעטסיולק ןשילעַאּפַאר ןליטש ןרעטנוא

 רַאשז רעסייה יוװ ןטיורכרוד דיז דניז יד טעז טאג
 זיולּב רעגניפ יד דרוד ןוא ןייל-לדייא ןטּבעװעג ןכרוד
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 גָאט ןטקילײהעג ןיא הקדצ ןלייט סָאװ

 .טוג סטאג רַאפ ןזניצ ןענאמ ןעמוק רעלטעּב זעוו

 ,ינּפ רענייפ רעד רַאפ סנכייצ ןענייז ייז

 ףוג ןטגאנעגסיוא-קיצערק ךַאלטיא היוא
 בתכדןפילגארעה ןּבירט ןטימ ןּבירשרַאפ רע טאה
 .סיפ ןוא טנעה עסייוו עטעילַאכעג יד ןופ דניז יד

 ,קילּב ןדנילפ ןענורעגסיוא ךַאלטיא ןופ
 ,טנַאה רעטקַאהעגּפָא ןוא סופ ןעמַאל רעדעי ןופ
 ּבייל ןטפיוזראפ םעד וצ גנונערַאװ יד טיירש
 ,םיורט רעקיטייצרעּביא ןַא יו קינייװעניאנופ טליופ סאוו

 סױרַא דייש ןייז זופ טיצ ףארטש ןופ גאט רעד זעוו זוא
 טגניווש ןוא טכַאפ ןוא דרעוװש עקנַאלּב יד
 זיוה ךַאלטיא ךיז-ןייא-טגיוּב --- ,טלעוו רעד רעּביא

 ,טקניז טייקרעכיז עצלאטש ענעסירַאפ יד ןוא

 ,ןיילק זיּב סיורג ןופ רוד רעצנַאג רעד טלאצס ווא
 .ןייטש ןדעי ףױא טיוט זוא לעוש ךַאלטיא ףיוא שינעטסיוו
 ,דלַאװג-דעארק טימ דלַאװנרַאד רעצרַאװש רעד לופ זוא
 ,טלַא ןרעקיוה תולכ ןוא ןרעגנוה רעדניק ןוא
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 ,עדימ ,עדימ"רעווש אד עלַא ןענייז ריּמ

 ,טיוט םעד ןּבעגּפא ךדיז ענעגיוּבעגנייא ןלעוװ רימ
 עטאכ רעקירעדינ ןייז ןיא ןעמוק זלעוװ רימ
 ,ךַאי ןטעּפש ןופ טמוק'מ יוװ ,קידעכַאװ ,בוטמוי זַא
 ,הכרב עקידנעלמרומ זיא שיט םעד ייּב ןעלנא רעד

 ,יודיוו ןופ העש ַא ןעוועג דַאנ זיא לאמַא

 דמאז וקירענייטש-קיביױטש ןיא טגאי טנייה
 ,גאט רעקידרעדער-קילאטש ,רעּפמעט רעד
 ּפאק ןרעּביא ןיזמוא רענאטאנאמ רעד טּפַאלקס
 ,טראוו ןכַאלרעטאפ םניא דיז טנאמרעד רעוו ןזוא
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 ,ןּבעגרַאפ טימ טלכיימש ןוא דניז טנובשח סאוו
 הרוש רעקידנטעּב רעדעי רַאפ טאה סאוו

 ;דילגיוו ַא יוװ ןוגינ ןסיז-קירעיורט ַא

 ,ןשטנעמ עלַא זיא טכַאד ןוא ךיז ןופ טדער סאוו

 .רעדירּב עלַא ייז ןענייז ותמארעדעניא לייוו

 ? רעדינ רעד וצ סַאגכיוה רעד ןופ ןעד טמענ ליפיוו א

 ?ןטייוװצ םנופ בושי ןייא ןעד זיא טייוו יו

 .ןגייא ןרעוו רעקלעפ ןעצ ןזוא --- ראנ טארט ןייא

 .אד .טנייווס ןברוח ןימ ַארַאס ,םורַא ךיז טקוק

 .ןזארג עטקיטולבראפ ףיוא סניק ,סלבה ליפיוזַא

 ןגייּב טשינ ךיז טעמוא ןיא טעװ רענייק א ,טאג טשינ

 ןדלעה עכַאלרעה ןוא ןיז ענייש יד טא ראפ

 ןטלעוו עלַא רעטניה הלחנ רעצרַאװש רעייז טימ
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 6 9 9 ךרוד ריפ

 דרע רעד ףיוא ןוּבעל ןייד ךרוד ריפ
 ,דלעפ ןיא ףאש עליטש ַא יו
 ,טראד לזערג ַא ,אד לזערג ַא
 ,טלעוו רעד טימ ךיז טעז ןעמ יּבַא
 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טלַאה ןעמ יּבַא

 ,טרא ןַא רעסאוו קוליח רעד זיא סאוו

 ,ןײלּפ ןוא ןַאל ףיוא ,לאט ןוא גרַאּב ףיוִא
 ,ןייש זיא ןײלַא ךיז טימ ןייז סאד

 ,ליואוו טעכיוא זיא ןטייווצ ַא טימ זוא
 ,דאנ רעליואוו ןטירד ַא טימ זוא

 ? טלעוו רעד טימ זוא

 .ראג ןוא ראג ןיוש זיא טלעוו רעצנַאג רעד טימ

 ,טנַאװ רעארג ַא רעטנוא ,ןײלַא ןייא ראנ
 טנַאװ טייזרענעינופ זַא ןסיוװ זוא

 ,דנַאל ַא ,למיה א ,טלעוו ַא ןַארַאפ זיא
 --- םורַא ךיוא טראד ןעייג ןשטנעמ ןוא

 ,ןיילַא םעד ןופ
 ,םורפ סנייד טרָאװ סָאד טרעוו ןײלַא םעד ןופ רַאנ

 : טאג וצ ןגאז ןגעלפ עטלַא יד יו טסגאז זוא

 טרא ַאזַא אסשינ

 טראוו .ַאזַא אסשינ ןוא

 סיװַא טשינ טגניז סע ואוו

 .דַאנעג ןוא גנאזעג ןייד

 ,טרא ַאזַא אטשינ
 טראוו ַאזַא אטשינ ןוא
 טשינ טפור זוא טשינ טגנילק סאוו
 .טאטש רעקילייה ןייד וצ
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 רוד וצ רוד ןופ

 רעגנעל לסיּבַא טנַאה ןיימ לעווכ ּביוא
 ,טָאג ,ןקערטש ץינערג ןיימ רעּביא
 רעגנע ןצעזרַאפ דָאנ ךימ וטסלָאז

 .טָאטש ןרעטניה ןטָאש ןעַארג ןיא

 ןליו רענעגייא ןיימ :; םימחר ןטעּב וטכ
 .דרע רעד ייּב ,שרעדניק ןּביילּב לָאז

 עליטש רעטרעוו ךיא ךוז םירפס ןיא

 .טרעהעג םיוק ייז טלעוו יד טַאהס סַָאװ

 אנת םענעעזרַאפ ַא ןופ המכח יד
 ,גרַאּב ַא רעטניה לפרעד ןטסטייוו ןיא
 ,אנקמ בלימ טשינ ,טָאג טשינ זיא סַאװ
 .קרַאטש ןוא ךַאװש זיאס סָאװ טשינ טסייוו ןוא

 עזייּב יד טסגנַא יד זַא רָאנ טסייוו רע
 ,רוד ךַאנ רוד ַאד ּפַאק ןרעּביא טשטייּב
 ,גנוזיילרעד ךַאנ ַאד ןרַאג עלַא ןוא
 ,רוד וצ רוד ןופ טסיירט ןגָארט ןוא

213 



 םילשמ

 םילשמ עקירעיורט טימ דער ךיא

 ,טּבעלעגרעּביא ּבַאה ךיא סָאװ ץלַא ןופ
 םולח ןופ ףיט רעיולּב ןופ ּבָאהכ רָאנ

 ,טּפעשעג טכיל סָאד לַאטשירק רָאלק יו

 ,ןכַאװ יד ,רַאװ יד ןעקנורטעגנַא ןוא
 ,טליטשעג טשרַאד ןרעווש רעייז ןוא

 ןכַארּבעגנָא ןיוש זיא גורק רענרעּבליז רעד

 ,דלימ ןוא ךייוו רעטנוא ןיוש טצכערק ןוא

 ,רעטייוו ןעניד רעּבַא רימ טעוװ רע
 ,טנַאה ןיימ ןזָאלּפַא טשינ טעװ ןוא
 רעטיול ןוא ףיט ךַאנ טיולּב םולח רעד
 ,דמַאז ןופ לעג סָאד ןיוש ךיז טעזס שטָאכ
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 טעבענ

 א

 שירפ טסלַאה וד יװ ױזַא
 ,רעסַאװ ןּפַארט םעד לַאװק ןיא

 ,ןגערּב ענייז ןייא-טסקיאור .זוא
 ,דניק ןיימ רעּביא טסכַאװ ןוא

 ,ןסקַאװ טייקנייש ןיא לָאז סע

 םורפ ןוא שירפ ןוא רָאלק טלַאה
 - טקנעשטשג ריִמ טסַאה וד סָאװ טרָאװ סָאד
 ,טפַאשּביל ןופ דָאנעג טצעל ַא

 ,טנַאװ רעגנע ןיימ ןיא זַא
 ,ןקלַאּב ןעַארג ןיימ רעטנוא
 ,טנלע-קָאטש ןייז טינ רימ לָאז

 רימ רַאפ לָאז ןעילּב ןוא
 טרָאװ עקידנטסיירט סָאד

 ,רודיס-רעדיל ןליטש ןיימ ןיא

 טכענק רעטוג רעד ןּביײלּב לָאזכ
 .שידיא ןירעטיר רענייש רעד ןופ

 ,ךעצ-רעטכיד ןופ עלַא רימ

 ןגערב עטעּפש יד ייּב ןעייג רימ

 .גָאט ןקירעיירט ןדימ ַא ןופ

 םידסח-רשעמ יד ףיוא ןּביילק

 .רעסיורג רעד טלעו רעכייר רעד ןיא

 ,טָאג ,ןיורק-טנעװַא עיולּב יד ףיוא-רעטיול

 .סנרעטש עגנוי ערעזנוא ןופ סנטַאש יד רעביא

 יב

 ,םימותי ןצכַא ןופ רדח ַא ּבַאהכ

 ,טלעוו יד יוװ ּביל ןוא גרַאװניײילק רעייט
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 ןעמייה ענעכַארּבוצ ןצכַא ןופ
 ,טלעטשעגנעמַאזוצ גנולענק ַא ךיז

 ,דמלמ רעטסַארּפ ַא --- רערעל ןייק טינ

 .דרַאּב ַא ןַא דיא ַא ךימ טעז ריא יו

 דמעמ ןיימ ןכַאמ ַאד ןלעוו ךַאנ טלַאװכ

 .טדַאד יו תמא ןוא ךַאלרע ױזַא

 ןלענק עשידיא עלעסיּב סָאד זַא
 ,טימעג םוצ ןייז רימ טפאשּביל טימ לָאז

 ,ןלעווש עטסיוװ ,ע'בורח ןצכַא

 ,טירט עטרעטיצרַאפ עטצעל ןצכַא

 שידיא לסיּב טצעלס רַאנ ,ס'הווצמ ןייק טשינ

 ,ּפיל סנכַאלטיא ףיוא ךיז טשעל סָאװ

 שודיח ןוא רעדנואוו ַאזַא זיא'ס ןוא
 ,ביל ךַאנ סע טָאה רעצימע סַאװ

 ןּברַאטש זומ סָאװ דניק ַא יװ ביל ױזַא

 .טונימ ַא ,גָאט א ךָאנ טּבעל סע רָאנ

 -- וּברק ַא טגנערּב זנוא ןופ רעדעי ןוא

 ,טולּב עטקיליײהעג סנּפַארט יירד

 ןגיוא יד ןיא קנַאלּב רעקיאילג ַא

 -- ,ןייו טרעוו םינּפ ןיא טייקכיילּב יד ןוא
 ןגייווצ עקיטכַאנרַאפ ףיוא דלַאג ןוא טולּב

 .ןעייגרַאפ רעמוז ןטימ ןוז יד ןעוו

 ,םימותי ןצכַא עניימ טנרעל ,טנרעל
 .תוא ןַא ךָאנ טעז'מ רַאנ ,טנװָא-טעּפש ןיוש

 ןעמיוק ַא ןופ ,טייוו טרַאד .:רעטסנעפ ןיא ןוא

 ,זַאר ןוא רוּפרוּפ עלעכיור ַא טיצ

 יג

 ,ןטַאש רעסיורג ןייד רימ ףיוא טלַאפ

 ,ןייא טייקליטש ןייז ןיא ךימ טליה
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 ,רעכייז רעגיטכיל ןייד ףיוא-דימ-טכירס ןוא

 .ןײרַא טלעוו ןייד ןיא ךימ טריפ ןוא

 טסנרעל ןוא טסציז וד יו ,ךיא עז
 .קנַאּב ררדח רעד ףיוא רעדניק יד
 למרומ ןעמוטש ןיא ךַאנ ךיא גַאז

 .גנַאלק ןדעי ןוא תוא ךַאלטיא

 -- ,תויתוא יד טשינ ,רעטרעוװ יד טשינ
 לוק ןייד ןופ טייקסטוג רעד ךַאנ

 --- ןעגנַאגעגכַאנ ריד ייז ןענייז
 ,לַאט םענירג ןיא ףָאש עניילק

 ,קיטכיל ןוא געוו רעד ױזַא גנירג
 -- .טרַאד לגניא:םותי ַא -- ךיא

 ךַאלגניא יד םורַא ךדיד ןעלגנירס
 ,טרָאװ ןייד וצ עטײרּבעגנַא

 ,םינּפ ןייד טכיולס ,תושעמ ,תושעמ
 .לוק ןייד טכיול'ס ןוא קילּב ןייד טכיול'ס

 ןעגנַאגעג ךיז רעלטעּב ַא זיא
 ,לָאט ןוא גרַאּב ןשיװצ טנװַא

 ןזָארג יד רעּביא גנַאגרַאפנוז
 ,טלעווק לכלעווק טנעַאנ ַא ןוא
 ,ןוגינ רעטסליטש רעד :;ןייא ךיז טרעה

 ,טלעוו רעד ןיא ןוגינ רעטסליטש רעד
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 | יױרג - קיטנוז

 ,ןטעּב עסייוו יד ןיא עניילק ייווצ
 ,ןייא ןפַאלש ןוא טרַאד ןכַאל ,ןדער

 ךַאלעמַאּפ ריט יד ףיוא-ןפע ךיא

 ,ןײרַא טייהרעליטש ריז רַאש ןוא

 ט

 ,קיטכיל קיגַאט-טעּפש זיא רעמיצ ןיא

 ןוז ןסַאּפ עניד -- רעטסנעפ םייּב
 ,רעסייוו ַא לוטש ַא טייטש רעטסנעפ םייּב
 .ןעור לסיּבַא וצ ךיז ךיא ץעז

 : לפיוהרעטניה ןיא סױרַא קוק ךיא
 ,זַאלרעטעלּב ןוא יורג ,ךַאלמייּב ייווצ
 טלקנוט ןטעכַאטש יד ןּבעל ןוא

 ,זָארג טענַאיװרַאפ עלעדלעוו ַא

 ? טנייה זיא סָאװ ,קיטעמוא --- .טעמוא
 געט-קיטנוז יד .יורג .גיטנוז

 עטקלעוורַאפ רעדלעפטסּברעה עליוה יו
 געוו רעַארג ַא ייז ןשיוצ ןוא

 ,םענייק וצ ,טינ ץעגרעניא טריפ סָאװ
 ,ןײגוצנײרַא ואוו ּבוטש ַא ַאטשינ

 ,ןסָאלשרַאפ ,טלַאק טייטש לרעטסיולק ַא

 ןײלַא קיטעמוא םיא זיאס ןוא
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 טנוװָא - טלעוו

 טמוק םימחר סיורג ןופ העש יד
 .ןרעו רעסעּב טשינ טעװ רעוװ ןוא
 םומ ןצרַאװש ןייז טימ עשר רעד
 ןרעטש ןפיוא ןייטש ןייז טימ םוטש ןיוש טגיל

 ,תוא ןייק ,טשינ טרָאװ ןייק טייטש ןייטש ןפיוא
 .רעטיוט ַא ןעמַאנ רענעשַאלרַאפ ַא
 זַארג עקיאור ענירג סַאד רַאנ
 ,טייקטיור רעקיטולּב רעקיטכַאנרַאפ ןיא

 ,םיוּב ַא ףיוא ץפיז ַא טוט גייווצ ַא ,ַאש
 ,טרעטיצעגכרוד טָאה עקרעוועוו ַא
 םיוק ךָאנ טקיטכיל טעּפש-רעמוז יד

 .רעטיר עקירעיורט ענעקורט יד ףיוא

 טפול יד טקילייה טייקסטוג סטַאג רָאנ
 ,ןדרע יד ,ןעלמיה יד טעלג ןוא

 טפור רעטייווצ רעד וצ טייקליטש ןייא ןוא

 ,טייקטרעלקרַאפ רעיולּב רעפיט רעד ןופ
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 ...יױרטענ

 ,רעדניק ןופ ץרַאה סָאד יורטעג
 ,ּביולג --- עסיורג ןופ ץרַאה סָאד

 טייקדימ ןייד ץעגרע גָארטרעד
 ,ּביוטש ןוא ךַאי ןוא ךַאװ ךרוד

 ,סהשעמ עליטש ןיא ךיוא ּבַאה'כ
 ,ןייר ןוא םורפ ,רעדיל ןיא

 ןטסגנַא עניימ טרעטיילעג
 .ןייטש ןעַארג ןופ --- דלַאג יו

 רעיוא ןוא גיוא טנעַאנ ןוא
 ליואוו טָאה ןיילק ןוא סיורג ןופ

 ,רעטיּב יד טשוקעגּפַארַא
 ,ליומ ןיימ ןופ גנוטכַאמש יד

 ןעגנאגעג םײהַא זיּב'כ ןוא
 ,טכירעגפיוא ןוא גנירג-גנירג
 ןגָארטעג גיוא ןיימ ןיא ןוא

 ,טכיל טקילייהעג קנופ ַא

 ןלאפעג גנירג-שרעדניק ןוא
 ,ףַָאלש רעד םערּב ןיימ ףיוא זיא

 ןרעדינ לָאז ױזַא גנירג זַא
 .ףוס ןיימ ןופ ןטָאש רעד
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 עמַאמ

 ,ךיוא סרעטעפ יד ,ךייר זיא עדייז רעד
 ,טייצ רעד רַאפ יורג ,םערָא זיא עמַאמ יד רַאנ
 ,ךיילג --- ּפַאק םעד ,שלדיימ ךיז טלַאה יז רַאנ
 ,דייז יו ,טייקיורג עדלימ ַא ןגיוא יד ןיא

 ,ןײרַא ןעלַאז יד ןיא ןדייז םוצ טמוק יז ןוא
 ,טנַאװ םייּב ךיז טלעטש ,עליטש ַא ,עלַאמש ַא
 ,ןייטש ןגייווש ריא ןיא יז טזַאל עדייז רעד זוא
 ,טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןַאמערַא ןַא יװױזַא

 ,לַאמַארעדיװ יז טמוק ,לַאמַא ךָאנ יז טמוק

 ,קַאז רעקידרעכעל ַא : טהנעט עּבַאּב יד ןוא
 ,לָאמש --- לקניוו ַא יו ןוא לקנוט זיא ריקלַא רעזנוא
 טעב ַא ןוא לטעּב ַא ,דַאלקנעּב יירד ,שיט ַא

 ,זיא טרַאד סָאװ טשינ ןײלַא סייוו'כ ,ןכַאז טימ
 ,טכַאמעג רעגעלעג ַא טרַאד ךיז טָאה ץַאק יד רַאנ
 ,סיז טלמירד ןוא טמירַאװעגניײא ױזַא טגיל יז ןוא
 .טכַאנרַאפ ,רעטסניפ ןוא לקנוט טרעוו'ס ןעוו טרפּב

 טלַאצ טלעג-הריד לּבור עכַאלטע יד ןוא

 םוטש טייטש עמַאמ ד .זנוא רַאפ עדייז רעד
 ,טלַא ןוא רעטסיוװ ןוא רעטסיװ טרעוװ ןוא טנַאװ ןייז ייּב
 ,םורפ-קידתועינצ ןרעטיצ ןעוט ןעמערּב יד רַאנ
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 ... ןעמוקעג ןיּב ךיא

 . ,ןייז -טוג ןעמוקעג ןיּב ךיא

 .ןטסיירט ןוא ןּבַאה-ּביל

 ,דנַאטש ןשירעלטעּב ןופ ,עמירָא יירד

 ,טנַאה רעטכער ןיימ ייּב ןענייז ןענַאטשעג

 טנעקרעד דימ ןּבָאה עכַאלטע דךַאנ ןוא

 ,טנעוו יד ייּב ,רעטסנעפ יד ךרוד ,סנטייוונופ

 .ןּבעל ַאד טנָאקעג ּכַאה'כ ןוא

 ,טרעדנוזעגּפַא ,ןסַאלשעגּפָא

 סמערַא עקיּביױלג עקידנקערטשדיז טימ רָאנ

 ,םינּפ ןקידווענח-םורפ ,ןשרעדניק ןדעי וצ

 ,רעדנואוו עסיורג וצ יו --- ּפַאק ןקיטעמוא ןדעי וצ

 ' ,רוד ןיימ ןופ םיבשות ,רימ טיגרַאפ ,ןוא

 ,םירבק רַאפ טייקיטכרַאפ ןיא ךיזדגייּב ןיימ

 דמַאז םוצ ,זַארג םעד וצ ןעלמרומ ןיימ

 ,טמַארעגמורַא לגרעּב ןקידנעלמירד ַא םורַא

 לגעטש קיטיײז ןיימ ןיא ןטלַאהעגנַא ךיז ּבָאה ךיא

 .ןזעוו ןיימ ןופ טנלע ןרָאג טימ

 ןגערפ וצ טרעהעגפיוא טשינ ץלַא לגניא ַא יו

 .טָאג ןופ טייקידניז רעד ףיוא ,ןטייקמוטש עלַא ייּב

 ,ןסעגרַאפ ןיוש ןּבַאה עלַא סָאװ סָאד ןוא

 .דוסּב שינעכעדעג ןיא ןטלַאהעג ךיא בָאה

 .ןּבױלג ןיימ טרענעג ,טּבעלעג טימרעד

 ,טנגעג ןטסנרַאלרַאפ ןיא ןעגנאגעגמורַא

 ,ךאלּביטש ענעגַאלשעגרעדינ יד רעּביא טקוקעג

 -- ןּבױש עטּבױטשרַאפ ,עטרעכיוררַאּפ יד ןיא

 םינּפ עלעדייא-קילייה סָאד ןעזרעד ַאד ךיא לעוװ רשפא

 עדנעגעל ןייז זנוא טָאה סָאװ ,ןטמולחעג םעד ןופ

 ,ןטרַאװ ןענַאק ןלָאז רימ --- טקישעגסיורַאפ

 ,ןטכַאנרַאפ עטרעקיוהעגנייא יד ןטכיילכרוד

 : רעיוא םייּב םיא ןָאט-יצ ַא ,לפייווצ םעד ןכושטסיוא

 !רעיורט ליפיוזַא טשינ !טעמוא ליפיוזַא טשינ

 !ןגיױּבעג ױזַא טשינ !ןרָאלרַאפ ױזַא טשינ
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 .ןגיוא יד ףיוא ןקלָאװ ליפיוזַא טשינ

 רעטסנעפ עטּבױטשרַאפ יד ןופ
 ,ןעקנואוועג רימ רעדניק עסַאלּב ןּבַאה

 ,טגיוועגמוא רימ ךיז טָאה ץרַאה'ס
 ,ןעקנוזעגּפָארַא ןוא ןעגנוזעגפיורַא
 ןרַאװעג רימ זיא רערעכיז רָאנ
 ,טַארט ןיימ רעטנוא דרע יד

 ,טַָאטש ןיימ ןיא ןעגנאגעגקירוצ ןיּב דיא
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 ןטונ םוצ

 .תוחול עקירענייטש ןייק טשינ ןענייז סָאד

 ןרענוד טשינ ףרַאד יניס גרַאּב רעד

 .קלָאפ םענעפורעגפיונוצ םעד ןופ ּפָאק ןרעּביא

 ,ךַאלסעג עטרַאדעגנייא יד םורַא רַאנ ךיז טסרַאש וד

 ,ךאלפיוהידמַאז ,גנעגכרוד עטסלָאמש ךורד

 ,תודימ עמורפ ןופ לרפס םעניד ןטימ

 ,םיזורח עקידמינּפל יד ןיא רַאנ וטסדער סָאד

 ,גנַאזגניז-רעדיל ,ןעמַארג עטלקניפעגפיוא-גנוי

 --- .תוחומ ענעפילשעגסיוא רַאפ ךאלמילשמ

 ןייז טלעו רעד ףליה לקיטש ַא וטסליוו ןתמא-רעדדזיא רָאנ

 הרוש רעגנוי ןייד ןיא טצילּב גנַאז ןופ טײקידלַאג עקנַאלש יד

 יורעק רעקיטיורּב ,רעטמעטַאּב ,רעקיטעז רעד ךיוא ןוא

 ,רעטסטושּפ ןוא רעטסטנעַאנ ןוא רעטסשידיא ַא

 ,רפוס טינ ןוא איבנ טינ ,ןפורנַא טשינ ךיד ליוו'כ

 ,ןדיא-םידיסח עליטש ענעּבילּבעג-טצעל יד ןופ טזיּב

 ןפיוה עקידעכַאװ ענייז ןיא קלָאפ םעד ןייש ןעניד סָאװ

 געט עקירעדינ יד ןיא תבש ןעקנופ טסגנערּב

 .סנטַאש ערעווש ןעגנילשרַאפ ןײלַא ךיד ןוא

 ,טלעוו רעכיוה רעד ןיא טנַאה עכַאלרעיײפ ַא סיוא טסקערטש

 ,טײקַארג םינּפ ןייד רעּביא טציילפ למיה רעטלַאק ןוא

 .טשינ טסלַאפ ןוא קרַאטש טזיּב וד רָאנ

 .עטכעלש יד טימ רעּביא ךיז טסטעּב וד ןוא טושפ טזיּב

 ,דסח טימ ץרַאה עמורק סָאד לָאמַא ךָאנ טסוואורּפ

 : רעצ רצוא םעד וצ לריט ַא ףיוא-טסנפע

 ;ןָאטױצ-סטוג ליפיוזַא ַאד זיא'ס ,רימ טימ םוק

 .רעדיוו ןּביוהרעד טייקנלַאפעגנײיא ליפיוזַא

 ?עטּפַארטשעגידנילּב רַאפ ןַאט וצ דיּב רימ ןענייז סָאװ

 ,ןײלַא טייג ןעמ זַא ,םינּפל רַאנ ךיז טכַאד סע

 .ןעמוק ןוא ןייג רימַאל ,ןגערפ טשינ רימָאל

 תוחילשיטַאג ַא ןעמ טוט ,טייג ןעמ זַא

 ריד טימ העש עטוג יד ןַא טמוק ,טסמוק יד זַא

 .רעגניפ ענייד ןרעוו עטּבלַאזעג-קידנלייה ןוא

 דלַאּב ןרעהרעד ייז ןוא ייז וצ טסדער וד
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 .ןסעגרַאפ ײזדזַא טשינ טָאה טלעוו ןוא טָאג זַא
 ןטרָאד ןופ קעװַא טסיײג וד זַא ןוא
 ןטרַאװ קיטכיל ַא ריד ךָאנ טּביילּב

 .דיירפ רעיינ טימ טייצ עגנַאל ַא ריד ןופ טדער'מ
 .טיוט ןטנעַאנ םוצ קעװַא ןעייג עטלַא ,ןרָאי טרעיודעג'ס
 רעדנעל עטייוו ןיא ןרעדנַאװ ןוא סיואדןסקַאװ עגנוי
 -- טּבלַאזעג-טשטנעּבעג ןיוש ןיא ייז ןופ רעכַאלטיא רָאנ

 .עדנעגעל קנופ ַא ןקיטכיל לָאז רָאװ רעייז ןיא
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8 

 דיל - טלַא יינ

 ןשטנעבטכיל ןרעּבליז ןסייוו ןופ

 ,ןעמוקנגעקטנַא ּבייוו ןיימ רימ טוט

 דיילק ןכייוו ריא ןיא טכרַאש ,ךיז טרַאש

 .טייוו רעלעקנוט ַא ןופ יו ,רעמיצפַאלש ןופ

 ,עניימ ּבייוו ,םכילע םולש
 ,עניימ ּביוט ,םכילע םולש

 ביול ןיא טור תבש ןייד

 ,בוטש לקניוו ךַאלטיא ןיא
 ,עניימ ּבייוו ,םכילע םולש

 ,עניימ ּבייוו ,רָאנ רעהַא םוק
 ,עניימ ּבייוו ,ךאלמ וד

 ,טייז רעטכער ןיימ ייַּב ייטש
 ,דלָאג רעכעּב םעד ףיוא-ּביוה'כ יו
 ,טיור טלקניפ סָאװ דלַאג סָאד

 ,עניימ ּבייוו ,ךיד שטנעּב'כ ןוא

 ,עניימ ּבייוו ,םכילע םולש

 ,עניימ ּביוט ,םכילע םולש

 ,טור טייקנייש ןוא ּביול ןייד
 טור תבש ןוא טכיל ןייד

 ,בוטש לקניוו ךַאלטיא ןיא

 ,עניימ ּבייוו ,םכילע םולש
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 ןמ

 קינײװ ַאד טמענ סָאװ םעד זיא ליואוו ױזַא

 טָאג רַאפ טשינ וליפַא טייטש ןוא

 קינעטרעטנוא הענכה ןייז ןיא

 ,טַאה רֶע סָאװ לסיּב ןיילק ןרַאפ

 ןטַאש ןייק טשינ ץעגרעניא טכוז ןוא

 ,סופ ןייז רַאפ ורּפַא ןכייוו ןופ

 ןטַאשרַאפ ןיײלַא ךיז רַאפ טָאה ןוא
 ,תוכז וצ ןוא דסח וצ געוו םעד

 ןעמוג ןייז ףיוא זיא טעּבעג ןייא רָאנ

 .געט קיצניװ ַאד רע לָאז ןייז זַא
 ןעמונעג טָאה רע סָאװ לייט םעניילק םנופ

 -גערב םייּב ךָאנ קלח ַא רע טזַאל

 רעלטעּב ַאזַא ץעגרע רָאנ ןַארַאפ
 ,ןעוו ןייגכרוד טעװ רע ןוא רע יװ

 ,ךאלטעּפש ןוא טכַאנרַאפ ןייז טעוו'ס שטַָאכ ןוא

 ,ןעזרעד דַאנעג לסיּב סָאד רע טעװ

 הכרּב רעמורפ ,רעליטש ַא טימ ןוא

 ,ןײרַא טנַאה ןייז ןיא ןעמענ סָאד
 ,ןוחטיב ,ןמ ; סע ןפורנַא ןוא
 .ןייז ךַאלקילג קיטעמוא:םירָא ןוא

227 



 בננ עלעדייז

 רעטערּב עטלַא עטסַארּפ ןופ יװ ,עכַאלטנייװעג רעטרעוװ ןופ
 ,ּבוטש-תלוּפמ ַא ןופ טנַאװ ַא טכירַאפ ןעמ סָאװ
 רעדיל עניימ ןופ ןירג ןיא ַאד-טָא ןלעטשפיוא דיא ליוו
 ,בורג סבנג םעד עלעדייז ףיוא לכלהוא ןַא

 ןעמַאמ רעלעדייא ןייז ןופ ןטַאש רעד ןיהַא טצוװ ןעמוק ןוא
 טימעג ןּבעל ריא ןיא ךיז טסיזמוא טָאה סָאװ

 ןטײרּפש ןוא דנַאש יד םיא ןוא ךיז ןופ ןעמענּפַארַא
 .טירט עקידנעלכיורטש ענייז רַאפ טכיל לסיּבַא

 ןעמענ ריא טנַאה ןרַאפ ,ןעמוקרעטנוא לעװ ךיא ןוא
 טלעצעג ןיא ךַאלּפערט יד ןריפּפָארַא ריא ןוא
 ןצעזרעדינַא ריא לשיט ןּבעל ןוא לרעלעק ַא ןיא יו
 ,טלעטשעגקעװַא ּבָאה'כ סָאװ טכילטײצרַאי ןסייוו ןרַאפ

 שטייט-ירבע טימ למיליהת םעניד ןרַאפ ןוא

 טייהרעליטש ןעלמרומ ריא טימ םענייאניא לעוװ ןוא
 לגניא ןגָאלשרעד ןוא ןטפַארטשַאּב ריא רַאפ
 ,טױלּפױטרַאג סחלג םעד ייּב טעגרהרעד טָאה'מ סָאװ

 ןּביוהעגפיוא ןּביוטש יד ןופ םיא טָאה'מ יו קנעדעג'כ
 ,ּפָאנס ַא יװ טגײלעגקעװַא רופ ַא ףיוא ןוא

 םינּפ ןכַאלּבלעג ןרעּביא לַאש ןלעג םעד ,יז ןוא
 ,ּפַאק ןקידנעגנעה ןייז ןּבעל טצעזעג ךיז טָאה

 ,ןרעטש ןייז טשיװעגּפָא םיא לַאש ןופ גערּב ןטימ זוא
 ,ליומ ןעלקניוו ענייז ןופ צניּפ עסייוו יד
 ןצפיז ןּבַארגרַאפ-םוטש ַאזַא ךַאנ טרעהעג טָאה רעוו
 לייפ רעגידרעוװַאשז רעד רעּביא ,ןײרַא ץרַאה ןיא דיז וצ

 ,ןפַאלעגּפַא זיא רופ יד --- ןטרָאד טקעטשעג טָאה סַאװ
 ,קעװַא קרַאמ ןיא ,סַאג ןיא קירוצ זיא םלוע רעד
 ןקיטולּב ךָאנ טנייה ךיא עז ץערַאק רעּביא ןוא
 ,קעלפ רעטיור רעקידנענערּב ַא ,דנואוו ַא --- גיוא ריא
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 ,תולאש ןענעקסּפ םינייד ,רסומ ןגָאז םינשרד ןלַאז

 ,דרעּב ענעדייז ערעייז רעּביא ןגיוו ךיז רענרעליואוו ןוא

 ,ןטייקילייה ליפיוזַא רימ רַאפ סיוא ןשעל ןרָאי יד
 דרע לקיטש ןלָאמש ןפיוא ןטָאש םעד טינ רַאנ

 ,ןדירפ ןיא ןוא םולש ןיא טור עמַאמ סעלעדייז ואוו

 .דרע רערַאג רעד ןופ עמַאמ עטסנגיוּבעגנייא יד

 ,רענייק טינ ןיהַא טמוק אמתסמ ?ןיהַא טמוק רעוו

 ,דלעפ ןיא טניוו םענדולּב ַא ןופ םעטָא םעד ץוחַא

 ןגָארטרַאפ זַארג ןופ חיר םעד יוװ טרַאװ ןיימ רע לָאז

 ,ןייּבעג ןשַאלעגסיוא ריא וצ לגרעּב ןליטש ןפיוא

 ןטַאש רעַארג רענעגייא ןיימ טעוו'ס ןענַאװ זיּב

 .ןייגרעד ור-המשנ רעטלקניוװרַאפ ריא וצ
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 רעיורט

 לָאמנייק טשינ ךימ טסַאה וד ,רעיורט
 .טמעשרַאפ ,טניירפ ערעדנַא יו
 רעלטעּב רעטלגַאװרַאפ רעגנוי רעד טזיּב
 ,דמעה רענעטנווייל ,רעשימייה רעד טימ

 תודיבא עסיורג עלַא ךַאנ טסמוק
 .טייז ןיימ ייּב קעװַא ךיז טסצעז וד ןוא
 ,טושּפ זיא טסיירט ןופ טרַאװ ןייד
 ,דייז זיא לוק ןייד ןופ גנַאלק רעד רַאנ

 רעטעג עלַא וצ סהליפת יד טסנַאק
 ?טינ יצ ןקיש ייז : טסלפייווצ וד רַאנ
 ,וטסלכיימש ,עטסנעש יד הליפת יד
 ,דיל ןרעוו ןַאק סָאװ ,יד זיא

 לנגילפ עמורפ יד ריא טסטעלג וד
 .טכיזעג לדייא ריא ףיוא טײרּפשרַאפ
 --- עקידניז יד יורפ יד : ריא טזייוו ןוא
 ,טכיל ןוא גנולייה טיג טייקנייש ריא דיוא

 ןעלקניוו טנזיוט ךַאנ טַאה דרע יד
 .טסגנַא ןופ ןעװעטַאר ךיז ןוא ןפיולטנַא
 ,ןדנילּב םעד ןוז רעד רַאפ לעװש םייּב עז
 .סקנַארק ַא דניק ַא --- רעטסנעפ ןיא עז

 ןּביילּברַאפ דנילב טעװ רעדנילּב רעד
 בוש ןיא דניק עכיילּב סַאד רַאנ
 ןעמירַאוװרעד ןַאט ןוז עגנוי יד טעוו
 .בייל ריא ןיא -דלַאג ןוא ןייוו ריא טימ

 ןטָאש רעכיילּב רעד סָאװ טוג שטָאכ זיא
 ,בייל ןשרעדניק םעד ןופ ןײגּפַארַא טעוו
 רעמיוב סרעמוז םעד ןופ ןסע סע טעוװ
 .ּביורט ןקינייװ ןוא לּפע ןייז
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 תובחר עקידנשטנעּב יד ןעז ןוא
 לעה ןוא יינ ןַא טמוק גָאט רעד ואוו

 ןשטנעמ ןוא רעמיוּב עלַא ּבילוצ
 ,לעווש רעדנילּב רעד ףיוא ןטלַא םוצ ןוא

 ןרירַאּב עלָאּפ ןייז םיא טעוװ יז

 ,טנַאה ןייז ןוא ּפָאק ןייז ,דרַאּב ןייז ןוא
 עקידעּבעל עלַא ןופ ןטסטייוו םעד ,םיא
 דנַאל ןוא םייה ריא ןופ בשות םעד

 טקידלָאג טײקמירַאװ ריא תוחיר ליפיוו

 ,ףיט טמעטַא רע ןוא םיא םורַא

 םיא טריפ רעיולּב רעד טניוו רעד ןוא

 .ףיש רעסייוו ַא ףיוא גָאט ןטימ

 ןעמיוושרעד טנװַא םוצ טעוװ ףיש יד
 .םי ןיא רעטנורַא טעוװ ןוז יד ןוא

 ןעמערּב עטכיילּברַאפ ענייז ףיוא ןוא

 ,םַאלּפ רעטצעל ריא ןקיטיור טעוו
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 איבנה והילא

 ,יבשתה והילא ,איבנה והילא

 ,ןיירַא טשינ לַאמנייק וטזיּב לטיילק סעמַאמ ןיימ ןיא
 ןכייצ ןקיטכיל ןייק ןזָאלעגרעּביא טשינ ןוא

 .ןיײּבעגױטַאש ןקיטעמוא ןלעקנוט ןייז ןיא

 ןלייצרעד וצ טַאהעג טשינרַאג טָאה עמַאמ ןיימ ןוא
 .סנ ַא ,טסיירט ַא סעּפע ןופ ,ערעדנַא יו

 ,גָאטכַאװ רעיורג ןייא -- למערק סעמַאמ ןיימ

 .תעל-תעמ רעטסיוװ רענעגיוצוצ רעגנַאל ןייא

 ,עזַאג לשעלפ ַא ךָאנ טמוק לרעױּפ ַא
 .סָאװ:סעּפע ךָאנ ןוא ךאלעגייּב לצנערק ַא
 ןיוש טיירד עמַאמ ןיימ ,רעּבירַא זיא גָאט רעד ןוא
 .סָאלש ןטרעװַאשזרַאפ ןיא לסילש ןטלַאק ןטימ

 : רעדנואוו ןלייצרעד רעמערק ערעדנַא
 ,טכַאנרַאפ והילא זזיװַאּב ךיז טָאה םעד
 קישַאק םעד טנַאה ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו
 ,טכַאמרַאפ טנַאװ רעד ןיא ןדָאל ענרעזייא יד ןוא

 למיה ןופ יװױזַא ןסקַאוװעגסיױא גנולצולּפ זיא

 קַאּב ןפיוא עילוג ַא טימ לרעױּפ רעקניטלַא ןַא
 ןעמונעגסורַא ןוא לטיילק ןיא ןיײרַא זוא

 ,קַאז ןסיורג ןייז ןופ רעטכייל ענרעּבליז רַאּפ ַא

 ? לרעיוּפ ,וטסליװ ליפיוו .ןעלקניפ רעטכייל יד
 ,רימ רַאפ ןייז גונעג טעװ ,ןּבעג טסעװ וד ליפיוו
 ,לכַאקעל ַא ,גנירעה ייווצ ,לעמ ךַאלעטנופ יירד
 ,ריט רעד ןופ סױרַא ךיז טקור לרעױּפ'ס ןוא

 ,םינייד יד טגערפעג ןוא בר םייּב טגערפעג
 ? סייוו רעוװ . . . סייוו רעװ ,רעטכייל עטזיילעגסיוא

 ,ןעמוקעגרעּביא טשינ רעטסיולק ןיא ןענייז ייז יּבַא
 .טזיילעגסיוא ןענייז ,רעטכייל עטשטנעּבעג
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 גנוזייל סלרעמערק ןיא ןיײרַא זיא הכרּב יד ןוא
 ,טלעה ןוא טנייש סנייז לזמ סָאד ןוא --- טלמעד טניז

 רעטכייל עקידתבש יד ןיא טכיל יד יװױזַא
 ,טלעוו רעד ןופ גָאט ןקיליײה ןקיטכיל םעד ןיא

 ,ןפַארטעג ערעדנַא ןּבַאה רעדנואוו ערעדנַא ןוא
 ,טיילק-ןסיורד ןרַאפ לטסעק ןפיוא עמַאמ ןיימ רַאנ

 ,גַאטקרַאמ רעקיּבױטש רעד יו טיורגעג ןוא ןסעזעג זיא
 ,טיונ יד ןלעווש עט'הגאד'רַאפ עלַא ףיוא יו

 ,ןעגנאגעגייּברַאפ טרַאד ךיוא רע זיא םתסמ
 ,גָאט ַא יײּברַאפ ןעייג ךאלרעיוּפ ליפיוזַא

 סנטייוורעדנופ קוק ַא רַאנ טּפַאכעג --- עמַאמ יד ןוא
 ,קַאז ןופ ךַאלגייא יד ןיא טפיטרַאפ רעדיוו דיז ןוא

 ,ןדנואוושרַאפ דלַאּב ןוא ןבעגעג לקניפ ַא סעּפע

 ,דנַאנַאכָאנ טשטיינקעג םינּפ ריא טָאה גרַאז יד ןוא
 ,ןגיוא יד ןּבָארגרַאפ רעפיט ןוא ,רעפיט ןוא
 ,טנַאה עלעדייא יד --- רעשרעדניק ןוא ,רענעלק זוא

 ,יבשתה והילא ,איבנה והילא

 ,ןעוועג טשינ לטיילק סעמַאמ ןיימ ןיא לָאמנייק טזיּב
 ,ןשַארג ןקידלזמ ןייק ןזייל וצ ןּבעגעג טשינ

 ,ןעשעג טשינ זיא רעדנואוו רעטמולחעג רעד ןוא
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 רעדינרעדניא ןעניואוו עלַא

 ?ןּבעג ןבעל ןגנע ןיימ ןופ ךיא ןַאק סָאװ ,ונ

 .ןעלקניוו עניימ ןיא טיורג תולד ַאזַא

 -- .תורות ענייש ,המכח עפיט ןיימ רַאג ןוא
 ,ךאלגניא עניילק רַאפ תיבפלא רעטסַארּפ

 ,ןטסיירט-רעטרעוו לסיּבַא עקניטלַא רַאפ ןוא

 ,ןוגינ ַא סרעװַאלצארּב םעד סעּפע קנעדעג'כ ,טע
 ןסיוועג קנַארק-טיוט סמענייא ךָאנ ןוא ןיימ
 .ןגיוורַאפ העש רעצראווש ַא ןיא ךיא וואורּפ

 ,ןגעוו עטסיוװ ןּביז ףיוא ךַאװ ףיוא ייטש'כ

 .ןעמוק חישמ טינ טצוװ ייז ךרוד : סייוו'כ

 ,רמוש ַא ךיוא ףרַאד רוד ןיימ ,ױזַא טָאלג

 .ןעמורפרַאפ טכַאנ רעד ןופ טייקטסיוו יד לָאז רע

 ,טעּפש-טכענ יד יא הרימש רעד ףיוא ךיא ייטש
 ,ןשָאלעגסיוא ןרעוו ,ןלַאפ ןרעטש

 ,רעטסנעפ ןטכיול ;ןגיוא יד וצ ךיא ךַאמ

 ,םישרדמ-יתב .,ןלוש ,רעטסנעפ עגנַאל

 ,ןעקנעדעג דךיז ןזַאל ,טלעװטלַא רעקיטש
 ,ןסעגעגנייא רעיוא ןוא גיוא ןיא ריז ןּבָאה
 ,ןענַאמרעד וצ ןּבַאה ןעד ךיא לעװ סַאװ
 .ןסעגרַאפ ייז הלילח לָאז ךיא ןעוו

 םעטָא רעליק ַא ...טינ יצ ַאי ןעקנעּב

 .ןטולּב עקידקיטייוװ יד ךרוד ךיוא טמענ

 ןגָארט ךיז-טימ סעּפע ךַאנ ליוו ךיא רַאנ

 -- .,ןטַאש ןטעקַאנ ןיימ ץוחַא ,ןריפטימ ךיז טימ

 ,ןגרַאמ םוצ טנייה ןופ דיא ַא ןייגוצ טמוק

 .ןעמוקעג ןקידייל טימ טשינ רע זיא
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 ,ןגיוא עטכַאמרַאפ רעטניה טכיל ַא ןייז שטָאכ לָאז

 .ןעמורּברעטנוא קירעיורט ַא -- ּפיל רעד רעטנוא

 ,םירבק עמוטש ןופ סורג ַא ןייז שטָאכ לָאז

 ,םילהוא ענעגיוּבעג ןופ הכרּב ַא

 :ןעמערּב יד ףיוא לכיימש רַאנ ,רג ַא שטָאכ

 ,םולש ןוא ךייא ןדיא עּביל ,ןדירפ

 לקניוו ןיא קנַאּבױטײז ַא ףיוא דיז ץעז'כ
 ,רעדילג עטימעגנייא יד ּפָא ךיז ור
 ,ךלהמ ןטייוו ןיא טשינ טניואוו רוד ןופ רוד

 ,רעדינרעדניא ןעניואוו תורוד עלַא
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 גנוטכיד

 ,טבש םענעלַאפעג ןטלַא ןַא ןופ םוק ךיא
 .סעריל עקילייה טימ םייול לטשעד ַא
 ךַאלפיוה עמירַא ןיא רָאנ ןײרַא ךימ טזַאל ןעמ
 .תורישע-םיליהת רענעדלָאגניג ןיימ טימ

 ,המכח עטלַא-טלַא טגנילק ןוגינ ןיימ ןופ ןוא
 ,םילבה לבה ןופ רעיורט רעקידעּבעל ןוא
 טנלע ןופ ךשוח ןיא טלַאפ רַאװ סנצימע ןעוו)
 (.םולח-וצ שרעדניק-ןיילק םיא טלעוװ יד רעדיוו טמוק

 ,ןךיוש טרַאנעג ןּביז לָאמ ןּביז ךימ טָאה רַאװ יד
 .ענייש יד ,עּביל יד טָא ,ּביל ךָאנ יז ּבָאה'כ רַאנ

 לוזליז טימ יז ףראוורַאפ ךיא ,ּבייל ןיימ טרעגנוה יז
 ,הנוז ןוא הפשכמ ןוא גיוצ ןַא ריא ףור ןוא

 ,עלַאּפ ריא יײיּב סעכ ןרעטיּב ןיימ ןופ לַאפ ןוא
 לּפַאצ ןוא ,רעטיצ ןוא ,ךַאלקילג לָאמטנזיױט ןיּב

 קילּבנַא רעשימַאמ ריא םינּפ ןיימ ףיוא טלַאפ'ס ןעוו
 ,לפַאנק ריא ןופ ּביוטש םעד ןרירַאּב ךימ טזָאל ןוא

 ךאלעמַאּפ ןוא --- שיט גערּב םייּב טיורּב לקיטש רַאד ַא
 ןרָאצ רעד ןוא לַאג יד רַאג טולּב ןיימ ןופ ּפַא טייג

 ןייגפיוא טמענ ,ןדנואוו עלַא ףיוא רענעדנוּברַאפ ַא
 .ןורכיז ןּבירט ןיימ ןיא טלעוו עשרעדניק ַא

 -- ןועמ טגָאז ױזַא --- ןַא ןעמוק געט עשרעדניק יד

 .ןשעלרַאפ ןהעש עריא רַאוװ יד ןיוש טמענ'ס ןעוו

 ,עטנעָאנ עקיצנייא יד ןענייז ייז --- ןעמוק יז

 .ןסעגרַאפ טשינ טסגנַא סיורג ןייד ןיא ךיד ןענַָאק סַאװ
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 ךַאלנניא עטלַא יד ןופ

 ,ךאלגניא עטלַא יד ןופ ןלייצרעד טעוו'מ זַא

 ,ייז ןופ רענייא ןייז סיוועג ךיא לעוו
 ,ןגיוא יד ןופ טסּברעה םניא דלַאג רעניורּב

 ,ייגש רענרעּבליז-קינוז --- ּפָאק ןפיוא

 ,ךַאלגניא עטלַא יד ןופ ןלייצרעד טעוו'מ זַא
 ,טּבעלעג טלעוװו רעד ףיוא ןּבַאה ייז יו
 ,טייקדמערפ ןיימ ןיא ןעזרעד ךיוא ךימ ןעמ טעװ
 ,טּפעלשעגמיױא ַאד ךיז ּבַאה ךיא יו

 ,ךַאלפיוהרעטניה טַאהעגּביל ּבָאה ןוא
 ,ץלָאה סָאד ןקַאה ןוא ןגעז ךַאלמייוג
 למיה קיטש שירפ יולּב ַא ןוא רעטערּב עסַאנ
 ,ץלַאטש טלכיימשעג טָאה םינּפ ןיימ ןוא

 ןעמוקעג טלעוו רעד ףיוא ַאד ןיּב ךיא סַאװ
 טילּב סָאװ טייקנייש רעד טימ ןעיירפ וצ דיז
 ,ןגיוא סנעמעלַא ןופ טייוו ,טקורַאפ-יורג

 ,דיל ןוא ןח ןוא טייקמורפ טפושיכ

 ,רעּביטש ןענַאטשעג ןענייז ןגעקטנַא טרָאד

 ,ּבירט ןוא טרעכעלעצ ןוא לגיצ רעטלַא
 ךיז ןטעּב סָאװ רעטסנעפ עקירעיורט ,עמורק
 ,ביל ךימ ּבָאה :;קנַארק-שירעדניק

 ןקוק ליואוו טנעַאנ ַאזַא ןַארַאפ ןוא
 ,טעּבעג יװ ףיט קיטכיזכרוד זיא סַאװ

 ןדעי רַאפ גנושטנעּב יװ ןוא ,ּביול יוװ ןוא

 -- טעּפש רעלעקנוט ןיא ַאד טּבעל סָאװ

 ,טעמוא ןופ טייקסטוג יד טמעטָא ןוא

 ,טקילּברַאפ ןוא ןעזרַאפ זיא סָאװ ץלַא ןופ
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 ,ורמוא ַאזַא ,דנואוו ַאזַא ןַארַאֿפ

 ,טגיוורַאפ ןגיוא ןופ טפַאשּביל יד סָאװ

 רעטרעוו יד ןיא דַאנעג ןייד ןיירַא ףירט

 ,דיל ןייד ןיא טולּב ןייד ןופ סיז יד ןוא

 ןייגמוא רעווש ןגיוּבעג ךיד ןעזעג ּבַאה'כ

 .דימ ןוא טקיטעזעג טיײיקטעּפש טימ לופ

 הכרּב ַא טייקדימ ןייד ףיוא טכַאמעג בָאה'כ

 ; פיל ןיא ךיז טייהרעליטש טגָאזעג ןוא

 ,ַאד טלעוו רעד ףיוא טפיירַאפ טָאה שטנעמ ַא ךַאנ

 ,ּביל לַאמַאכַאנ רימ זיא דרע יד ןוא

238 



 עלעגניא ןרַאפ דיל ַא

 ? טנרעלעג עלעגניא ןיימ טַאה סָאװ

 .תיב-ףלא ןטלַאךטלַא םעד

 עדַײז רעד --- דוּב ןטלַא סנדייז ןיא
 ,טסיירט ןוא ור ןענופעג טרַאד טָאה

 ,רעסייוו ַא בר ַא -- עדייז סעלעגניא םעד
 .ןילָאװ ףיוא ואוו טַאטש רעטייוו ַא ןיא
 תונורכז ןופ ךַאלעזייא עניילק ףיוא
 ,ןיהַא לַאמַא ןטייר ךיז ךדיא זַאל

 ןעגנערּב ןטרַאד ןופ ידכ רַאפ דיא

 דיירפ ענרעּבליז יד עלעגניא םעד
 -- רעטניוו ןיא טכענ עסיורג ענעי ןופ

 ,טײנשרַאפ ךַאד ןוא קירּב ןוא ךַאילש

 ךיז טּבעװ ,ךיז טּבעװ טכַאנ עצנאג ַא

 .טלעוו רעד רעּביא ףָאלש רעסייוו רעד
 םולח ןכייוו ןרעטנוא טגיוורַאפ

 .טלעק ןוא טסָארפ ןפַאלשעגנייא זיא

 ,טייקסייוו רעד ןופ טמעטָא טײקמירַאװ ַא
 ןייטש ןּבילּבעג גנולצולפ זיא יינש רעד

 ןגייווצ-ךשריה יד טקערטשעגסיוא ןוא
 ,ייר ַא ןיא ןעייטש רעמיוּב יד

 ןעמוקעג ואוו-ץעגרע ןופ טשרע יו

 .געוו ןסייוו ןופ ,דלעפ ןסייוו ןופ

 -- ןײגסױרַא טכַאנ רעד ןופ ןלעװ ייז

 .געוו ןפיוא ערעטיול םיכאלמ
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 לרעדורּב ַא

 ,םיבוט ןב לרעדורּב ַא ּבָאה'כ

 ;טכעלש ןוא רימ ףיוא זייּב רע זיא
 ,םיבוטמוי עלַא וצ-ךיז-טמענ
 .טכענ ןוא געט עַארג יד --- רימ

 סנדייז ןלעה ןיא סיוא ךיז טצוּפ
 ,טנַאה ןיא עלעקעטש ַא טימ

 ,סנטייוונופ קרַאמ ןרעּביא טקוק
 ,טנַאה ןייק טימ ךיז וצ טשינ טריר

 ,ןהכ רעטלייוװרעדסיוא רעד -- רע

 (.םש לעּב רעטושּפ רעד --- ךיא)

 ןעיורפ ףיוא -- ,טינ םענייק ףיוא טקוק

 .םערּב ןרעטניה-ןופ דלָאג רע טפרַאוװ

 ןסייוו ַא טײרּפש עמאמ יד ךיוא
 ,םייהַא טמוק רע ןעוו ךוטשיט
 ,השעמ ַא ,דוס ַא םעד ןיא טקעטש'ס)

 (.םיוּב ַא ןופ לצרַאװ ןיא יו

 ,ןײגקעװַא םייה רעד ןופ לעוװ ךיא
 ,ואוו ןסיוו טשינ טצוװ רענייק
 רעגעלעג ַא ףיוא דמערפ רעד ןיא
 .ור ךיז רַאפ ןעניפעג שטַאכ

 ,ןעמוק טשינ קירוצ ןיוש לַאמניײיק
 ,ןײלַא טלעו רעד ףיוא ואוו ןייז

 רעמורפ ןיימ יו עטַאט ןיימ יו
 ,םייה ַא ןַא ץעגרע ןּברַאטש
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 ...רָאנ לָאמנייא

 ,בוט םש לעב רעד ַאד ןעוועג זיא לָאמניײא

 ,טרסומעג טשינ ןוא טפַארטשעג טינ םענייק

 ,ןגיוא יד ןיא טפַאשּבילסױרג ןוא טייקסטוג ןייז טימ

 ,ןּפיל יד ףיוא גנושטנעּב רענייר ןייז טימ

 ןעננאגעגנײרַא קרַאמ ןיא ךיז רע זיא

 ,טלמוט ,םיקו יח רעטסַארּפ רעד ,קרַאמ רעד ןוא

 . ,ןליפַא םורַא טשינ ךיז טקוק

 ,טשינ טסייוו ,טשינ טעז

 ץנערק עלעּביצ יד טימ ןוא ץנערקילּבַאנק יד טימ
 | ,לסקַא עקיציּפש ענייז ףיוא

 ,רעדניק רַאפ ךַאלכַאקעל ןוא טיורּב ןשיוק

 ? ךַאװטימ ןטסַארּפ ַא ןיא םש לעּב רעד ַאד טוט עשזסַָאװ

 ןטכארטַאּב קרַאמ םעד ליוו בוט םש לעב רעד

 ,דּבעל ןצנַאג ַא ןעװעגרַאט ,ןעלמוט ןדיא

 .ןרַאי ליפיוזַא ךיז ןּביילק תולוק יד ןוא

 :רעיואדןוא-גיוא עכַאװ טימ םורַא ַאד רע טייג
 ןרעה וצ ךימ וטזַאל סָאװ ,קרַאמ רעטלַא

 ?רעמערק ןוא סעקינטיילק ,עניימ ןדיא יד ןופ

 ?ןרעה וצ ךימ וטזַאל סַאװ ,קרַאמ רעטלַא

 ,לדנַאװ-לדנאה זיא ,קרַאמ רעטלַא ,ןשער ,ןשיור ןייד שטַאכ

 ,ךַאלצנערק-עלעּביצ ןעגנעה סעציילּפ ענייד ףיוא שטַאכ
 ,ןויבא ןטגַאירַאפ םנופ טימעג סָאד ךַאד ליואוו וטסייוו
 טעמוא ןרעווש םעד ךיז ןיא ןייא וטסּפַאז
 ןגיוא עקידרעּבירג עקידנטַאש יד ןופ
 ,טקילייהעג טסרעוו וד ןוא

 ;הליפת טימ טנעה ליפיוזַא

 ,ןשַארג ַא קיש

 ,למיה ןיא רעקיצרַאה רעטַאפ

 ,ןוידּפ ןשַארג םעניילק ַא



 .ןטניוו יד ףיוא סעלָאּפ עטסיוװ טימ םוא דיז גָארט'כ
 ,דלאּב טכַאנרַאפ ןיוש

 ,קידייל זיא טנַאה ןיימ ןוא

 .רעטסניפ זיא ץרַאה ןיימ ןוא
 ,רעטַאפ-עטַאט ,ךיא לע עשזױזַא יו
 .ןעניפעג געוו םעד לעווש ןיימ וצ ןענַאק

 בוט םש לעּב רעד טרָאד טרעה למוט ןצנאג ןכרוד
 םיליהת ןופ גנַאלק רעקידנדליג רעניד ,רעניד ַא יו

 ,ןשער יד ךרוד ךדיז טיצ
 .ןסַאג יד ךרוד טלקניפ

 :ןדיא ַא ּפַא רע טלעטש
 ,ךייא ףלעהטַאג ַא
 .ןעידירּבַאד ;לקישטיוג ַא ןוא

 ,ןעילּבוצ קרַאמ ןיא טמענ טייקלעה ַא ןוא
 .ןעױרטרַאפסטַאג ,טייקסטוג
 ,טקינוז ןײשגַאט רעטסנעפ עלַא ןיא ןוא
 ,קינַאה ,ךַאקעל ,ןרַאּב ,לּפע תוחיר
 .טקינוז ןײשגַאט רעטעּפש

 .בוט םש לעב רעד ַאד ןעוועג זיא לַאמנייא
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 ...טונ יוו

 ,שטנעמ רעקנארק רעד ?טַאג טימ טייג רעוו

 .ןָא םערַא ןקרַאטש ןייז ןַא ךיז-טנעל רע
 ,טּברַאטש רעמוז רעד ,ךיילּב זיא גַאט רעד

 .ןַאה רעקיטעמוא ןַא טיירק לפיוהרעטניה ַא ןיא

 ,ַאד ןענייז רעּביטש טימ סַאג יד טלַא יו

 ליואוו ןוא ּביל יו רַאנ רעטלע ךָאנ --- לוש יד
 ,טייוו רעסַאלּב ַא ןופ סע ןעז וצ גיוא םעד זיא סע
 ,ליומ ןפיוא למרומ רעקידמיליהת רעד

 ,סיפ יד טימ ןטערט עניילק סָאד ּביל ןגיואוועג דלַאג טימ

 ,העש רעדעי ןוא גָאט רעדעי ןגיואוועג דלָאג טימ
 קנַאדעג םנופ ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ קירעיורט-סיז
 .ַאטשינ זיא'מ ןעוו ,דָאנרעד ןקיטכיל טּביילּב ץלַא זַא

 טּפעלשרעד זיא סע יוװ ךיז טַאה ןעמ סָאװ זיא ביל רָאנ

 .ןעמערּב יד טכַאמרַאפ ןוא רעגעלעג ןכַאלדירפ םוצ
 טנַאװ רעד וצ םינּפ סַאד ןעוורעקסיוא וצ טוג ױזַא ןוא
 .ןעמעוו וצ טשינ רענייק ןיוש טּביײלּב'ס ןעוו ,טַאג ַא



 דיל

 ,רעדניקסדניק ןענערעל תיבפלא םענעדלַאג
 ,דלד ןוא למיג ,תיב ,ףלַא ,ונ
 ,ןרָאװעג טנתחרַאפ םירוחב עטסנעש יד
 .טהלכרַאפ -- עטסנעש יד ךַאלדיימ יד

 .ןרָאװעג-רעטלע ןוא טלּבייװרַאפ ,טהלכרַאפ

 ? ןכיירגרעד ַאד ןשנעמ ןענַאק ןעדַאװ
 ,ןזעוו קידסעמיצ ַאזַא ןופרעד טשינ דַאמ ַא
 ןעמכילע םולש ןעייל ? טעמוא ןַא'ס

 ,רעיומ ַא ןוא םש ַא ןיוש טמוקאּב רענייא זַא

 עגוּפַאּפ עלעג ַא ןוא ףיוה ַא ,ץַאלַאּפ ַא
 לרפוס סָאד רימ טפור טייג ,ןרַאי ןופ רעטַאמ ַא
 ,ןגָאז ןַאט יודיוו רימ טימ לָאז רע

 ,רענייּב ןוא טיוט ,טיוה ,לרפוס ַא ךיז טּפעלש
 .עטַאּפַאק עטיירּב יד ךָאנ םיא ךיז טּפעלש

 םילבה לבה רעיורג ךַאנ םיא ךיז טּפעלש

 ןטַארעגמוא ןוא טקישעגמוא -- טלעוו יד

 ןלעג ַא רפס ַא םעזוּב ןיא רע טגָארט

 ? תוינשמ רשפא ?תודמעמ ? םיליהת

 ןצפעל יד ןופ ץיּפש ןפיוא ,ריבג רַאה ,ךוזרַאפ

 .תיזכ ַא ,ץלַאז טימ לקערּב ןיילק ַא רַאנ

 .נמשַא ?ונ ,ךָאנ רימ טגָאז ,רשוע רַאה ,ונמשַא
 .םעטַא םעד ןּפַאכ וצ ,ןיוש עז דיא ,ךייא רעווש זיא'ס
 ,םיסינ ףיוא ךיז טלַאה ךיא ,רידַאו רַאה ,ךיא ןוא
 ןטַאש סיוא ,לרפוס סיוא ,רפוס סיוא ןוא זַאלּב ַא

 ,םדָאו ךמל ינב יד ,ַאד רימ ןענייז ױזַא

 ןלַאפעג ןוא ןּביוהעג ןוא טכיוהעג ,רעגַאמ ןוא טעפ
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 ,רשוע 'ר ,רָאנ טכַאנרַאפ ךיא עז טייקיאור סטַאג

 ןלַאטש יד ןיא ןפַאלש ןוא ןעור ןעייג יק ןוא דרעפ

 המשנ ןיימ טּפַאכרַאפ הענכה עדימ ַאזַא
 ,רעדינַא ןפרַאװ וצ ךיז טירט עמַאזגנַאל ערעייז רַאפ
 ,םויק ןשישטנעמ ,ןשימהב ןצנאג ןופ
 ,רעדימ ןוא רעטסיוװ ַאזַא ךיא יו רענייק טשינ זיא

 ,םסרופמ רשוע רעסיורג ,ךייא ןופ רעדימ דַאנ
 ,םינבַא לקעז ַא --- ,טגַאזעגסנייטשימ ךיא ןיּב סָאװ שטָאכ
 תושפיט ערעטיּב-טפיג יד ןעמונרַאפ ָאד בָאה'כ רַאנ
 .םינַארַאנ עקידלזמ עסיורג סטנַאק םעד ןופ

 טרעדינעג ךיז ךיא ּבַאה ,ןּביוהעג ךיז ןּבָאה יז זַא
 ,רשוע ןיימ ןוא רַאה ןיימ ,ןליוונטוג םענעגייא ןיימ טימ
 ,רשפא ,ןטרַאד ןײלַא רע ?לודג ןעד ַאד זיא רעוו
 ,רעסיורג ַא רעצ ַא ךַאנ זיא רעּבַא טלעוו ןייז ףיוא
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 ביולמייה

 טרעמַאלקעג טנעה עדייּב טימ ךיז טָאה טפַאשּבילמיײה יד

 ,טנעוו עטלַא ריפ יד ןופ טייקיניילק רעדעי ןיא
 ,רעמַאה ןקיטומטוג ןרעטנוא ןופ גנאלק ןדעי ןיא
 ,טנעה עטלַא סנדייז ןופ שטיינקדזרעדַא ןיא

 ?ןּביוא רעמלַא ןפיוא עלעגירק עלעקנוט סָאד טסקנעדעג

 ,גניר-רעגניפ רענעדלַאג ַא ןוא עקנַאלּב תועבטמ
 ,ןּבױטש רעטנוא טײקינײלקטלַא רַאּפ ַא ךַאנ ןוא
 ,טגניז ןוא םורַא ייז רעּביא טנוגינ סעּפע ןוא

 ןטכירַאפ וצ לָאמ ךס ַא ךָאנ ךיז טכיר עדייז רעד

 ,שינעכעדעג עמירַא ןלַאפוצ קידעכַאװ סָאד

 ,קיטכיל שרעדנַא סעּפע טרעוו ,טכַאנרַאפ ּפמָאל ַא ןָא-טדניצ רע זַא

 .שיט םייּב העש עקידעכַאוװ יד קידבוטמוי ןוא

 ןּבילּב טנװַא ןופ טכיל ַאזַא ןיא לָאמַא ךיוא רימ ןלעוו
 ?קעװַא טייג סָאװ רוד ַא ךַאנ ןטייקילייה טימ
 ,ןּביילקנעמאזוצ ַאד ןעלקניוו יד ןופ רעכייז ןּביל םעד

 ? קעלפ-טנוװַא ןעַארג ןפיוא טכילגַאט רעטילּפש יד
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 ...לָאמַא .לָאמַא

 ןטסַארּפ ןוא ןטושּפ ןופ דיירפ ַא
 ,לייוורעד םעד ןוא העש רעגרַאק רעד טימ
 -- לצעלק ַא דרע'רד ןיא ןּבַארגנייא םייּב

 ,לייז ןקרַאטש ַא ,ןקיּבייא ןַא

 ,רעטסנעפ ַא ןעמַארנײרַא םייּב ןוא
 ,ריט ַא ןעגנעהפיוא םעד ייּב ןוא
 טײקרַאטש ריא טנַאה ןטימ טוואורּפ רעטלַא רעד
 ,ריא טימ ךיז ןעיירפ רעדניק יד ןוא

 טמוק גָאט רעד ןעוו ַאד ןעז וצ טוג יוו

 .קעװַא יולּב ןליטש ןיא טייג ןוא

 ,רעיורט ןשרעדניק ַא ךיז רָאנ טזַאל ןוא

 .קערש ןוא זייּב ןופ ןטָאש ןייק טשינ ןוא
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 ...עגר ַא ךָאנ

 ךיז טימ ןעמונעגטימ וטסַאה סַאװ
 ?לעווש סנטָאט םעד טזַאלרַאפ טסַאה וד ןעוו

 ,טנעוו ענעגיוּבעג ריפ יד ןופ טעמוא םעד
 ;לעג ןוא ַארג סנטַאשילקניװ יד

 --- טילּבעג טָאה סָאװ ןוז לסיּב סָאד

 ;ביוש ןופ גערּב םייּב לכיימש רעקנארק ַא
 -- קוק רעמורפ ,רעמוטש סרעטסעווש רעד

 ,ּביוט עדימ ַא טלעק רעירפ ןיא

 טקישעג ךיז ןופ ךימ ןּבַאה ייז
 ,טגָאזעגנַא ליפיוזַא ןוא טיורטרַאפ
  ?זעוועג ךיא ןיּב סָאװ ןוא רעוו ןוא
 ?טגַאמרַאפ ךיא ּבָאה סָאװ ןוא ןעוו ןוא

 יטַאהעג טלעוו רעד ןיא ךיא ּבָאה ןעמעוו ןזוא

 ? טציא ךַאנ טרַאד ךיא ּבַאה ןעמעוו ןוא

 -- טנַאה ןיימ ױזַא ןיילק ןוא ץרוק ןוא

 ,טצישַאּב ּבייל ןיימ םיוק ,ןטָאש ַא

 .ףיוה םעד ןעגנאגעגרעּבירַא ןיּב'כ ןעוו
 ,טקירדעג טנַאה רעד ןיא לריט סָאד

 לדנדַאל םניא טקוקרַאפ ךיז ןוא

 ,טגיוועג רעה ןוא ןיה ךיז טָאה סַאװ

 טרָאד לטױלּפ םייּב םיוּב םעניילק ןפיוא
 .טיוט ןיוש ןעוועג ךאלטעלּב עלַא ןענייז
 טניוו רעיור רעד ,טלעק עירפ יד
 טיור ןוא לעג ערעטיּב'ס ןשַאלעג ןּבָאה

 טלעוו ןוא סַאג ןוא בוטש .;ךיז טכַאד ןוא

 .ַָאד ךַאנ ּביילּב ;ןטעּבעג ךיז ןּבַאה



 ,ךַאװו ַא ,גָאט ַא ,גנַאל ףיוא טינ זיא

 .העש עּבלַאה ַא ,העש ַא ,העש ַא

 ךרוד לסיּבַא ךַאנ ךיז ייג ןוא
 ,טרָאד ןוא ַאד ןסַאג יד רעּביא
 ,ףלעהטָאג :ןצימע ךָאנ גָאז ןוא
 ,טרָאװ ַא ךַאנ --- םענעי ןוא םעד טימ

 דַאנעגטוג טימ ךַאנ ךיז קוק ןוא

 ,ןייא ןכַאז עּביל עלַא ןיא
 ,ןענַאדנופ ירפ ױזַא קעװַא טסייג וד
 ,ןייז רַאנ זנוא טימ טעוו'ס סָאװ ,סייוו רעוו
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 ואוו טשינ ןיוש קנעדענ'כ

 -- ,ור טימ ,ףַאלש טימ טכַאנ עקידכעלייק עלופ ַא

 ,ןופרעד טכוזרַאפ טשינ ןיוש גנַאל ּבָאה'כ

 ,ואו טשינ דלַאּב ןיוש קנעדעג'כ ,לַאמַא ,לַאמַא

 .ןוז רעדנַא ןַא טַאהעג למיה רעד טָאה

 טרָא םענעי ףיוא ךָאנ יז עז ךיא
 ,גנַאג ןכיוה ,ןעיולּב ריא ןופ טייקנייש ןוא
 טרַאוו ַא וואורּפ ךיא ,טרָאװ ַא ףור ךיא
 ,גנַאלק ַא טכיל םענעי ןיא ןעגנירקנָא לָאז

 ,גָאט םענירג ַא ןופ ךיז ךיא לייצרעד

 ,דיל םענעי ןיא יװ ,גרַאּב ןכיוה ַא ןופ
 ,לוק ןדלַאג ַא טָאה ןוז ןיא עסָאק ַא
 .טינש ןופ טכַאנרַאפ רעד טמעטַא קינָאה ןוא

 ,גערּב"-ברעמ רעד רעקיטולּב ,רעטיור סָאװ ןוא

 ,ירפרעדניא רעקידנגרַאמ רעד רענעש ץלַא
 געוו ןקיּביוטש םנופ טצעז טייקיטעז ןוא
 ,יק יד ןופ טירט יד רעטנוא ןופ --- ערַאּפ יו

 ור יד ,ףָאלש רעד רַאנ ,ץלַא ךַאנ סָאד עז ךיא
 .קירוצ טשינ טמוק ,טכענ עלופ ענעי ןופ

 ,ואו שינ ןיוש קנעדעג ךיא ,לָאמַא ,לָאמַא

 ,קירּב ַא ןוא ךייט ַא ,גרַאּב ַא ןוא לָאט ַא
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 ךיו וצ

 רעדנואוו סטָאג : טציא וטסכַארט יאדוװַא
 ןגיוצרעד טציא זיּב סע טסַאה וד יו
 קילדנעצ ןטרעפ ןרעּבירַא טייוו ןיוש
 .ןגיוא יד ןיא לכיימש ַא טימ ןוא

 טײקטלַא רעטקיטכילעגפיוא ןַא טימ ןוא
 ; טעמורַא לָאמַא ךָאנ ךיִז וטסקוק

 ןעלקניו עליטש ןיא רעטרע רעקילדנעצ ףיוא
 .דימת'רנ רעשרעדניק ַא םורפ טנערּב

 ןדנוצעגנַא טעמוא ןייד טָאה סַאד
 .עטוגדזוא-ּביל ןופ שינעכעדעג ןרַאפ
 ןטסגנַא ליפיוזַא ,וד רעטשטנעּבעג

 .עטורַאּב ןוא ךַאלדירפ ןעלמירדרַאפ

 רעטָאפ ַא יו טסַאה --- ,דייל עזייּב יד
 ,ןדייר ןעמונעג המכח ןוא דַאנג טימ
 ,םוניהג ןייק טימ ןקַארשעג טשינ יז
 .ןדע ןג ןייק טימ טסיירטעג טשינ יז

 ,ןדיילרעביא זומ ןעמ ,רַאנ ױזַא
 .עיירטעג ,ןעמוקייּב דיז זומ ןעמ
 .רעגנירג ןרעוו םירוסי זַא ןוא

 ,עיינ ,עיינ ןעמוק ךַאנ ןענָאק

 ןעמוק ייז ןוא ןעשזדנַאלּב ,ןעמוק ייז
 .ןלעווש ענייד וצ ,עניימ וצ לַאמַא

 ,עדנעגעל ַא יװ ןעמ טלייצרעד ,לַאמַא
 ,ןלעפרַאפ ואווצעגרע ייז ןענַאק

 ,קיריורט ןעמ טכַאל השעמ ַאזַא ןופ

 .ןטלעז ןעמ טביולג השעמ ַאזַא לייוו
 בושי-לטלעוו רעזנוא ליואוו ןענַאק רימ
 ,ןטלעצעג ןוא ןעמייה ענייז טימ
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 ןפערט דךיז ןַאק סע סָאװ ןסייוו ןוא
 ,םענעי ןיא לַאמַא ,םעד ןיא לָאמַא
 ,םיבורק רימ ןּבַאה עלַא ,עלַא ןוא
 ,םוניהג ןיא ןוא ןדע ןג םעד ןיא

 ןסמיזעג יד ןופ םענייא ףיוא ןעוו ןוא
 ,עליואוו ןרַאּפ ּביוט ןקיטסענ
 קיניײיװעניא זַא ןמיס ןייק טשינידַָאנ זיא
 ,הלוח תומל-הטונ ןייק טשינ טגיל

 טעמַאס ןוא דייז ןופ ןעגנַאהרַאפ יד

 .ןסיורד ןרַאפ רעטסנעפ יד ןלעטשרַאפ

 ןעניּב יד לדנטרעג םניא ןוא

 ףןזיר עלעג יד ןופ דלַאג ןוא קינַאה ןּביילק
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 ןעגטמגיוװ םהרבא

 ור ןהעש ערעייז ןּבעגעגּפַא ןּבָאה קיטנוז רעד ןוא תבש רעד
 ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז זוא
 דרעפ עַארג יד טנַאּפשעגנײא רעדיוו טָאה דךַאװ יד
 עטייוו ףיוא טזָאלעג דיז תואשמ-רעווש ןגַאװ ַא טימ ןוא

 | ,ןדירַאי-טלעװ
 ,ייווצ ךַאלגניא --- ,םהרבא ,ריד טימ ךיא ןוא

 ,ןּבילּבעג ןוויוא-שרדמ-תיב ןעמירַאװ םעד ייּב ןענייז רימ
 ,שיט ןגנַאל םייּב גָאט ןצנַאג ַא ןענערעל רימ

 ןרעדעפ עמַאמ יד טקילפ ,עבורה רעד ןּבעל ,זיוה ןיא
 .דיומהלכ ַא טסקַאװ תידוהי רעטסעווש רעזנוא ןוא
 ,גנַאזעג"עּביל שלדיימ ריא ליטש-ליטש טגניז ןוא לַאװ טלקיװ יז
 .ןענערעל ,רעדורּב םהרבא ,ריד טימ ךיא ןוא
 רימ ןרעהרעד ,לייוו ַא ףיוא-זרעה רימ זַא

 למוט ןקידנגַאנ םעד רעטסנעפ ןלָאמש ןכרוד
 ,טלעוו רעטקורענּפַארַא רעקילַאט רעזנוא ןופ
 ,לפיוה קידמַאז ַא ףיוא ןוה עַארג ַא -- טלעװ ַא
 ,לסקַא יד ףיוא לגילפ עכאווש טימ טלעוװ ַא
 ...רעדורּב םהרבא ,וד ןוא ךיא ןוא
 ,ןַאטּבױה ַא טרַא ןופ טינילַאמנייק ךיז רימ ןלעוו
 ,רעכעד-לדניש טימ לַאט ןרעּביא דיז ןַאטדזַאל ַא
 ?דלַאװו לקיטש ערעטיש-יורג סָאד רעּבירַא
 --- ,םהרבא ,לרוג ןפרַאװ ןיוש רימ ןלעו זעוו
 ? ארמג יד ןכַאמוצ רעירפ לָאז זנוא ןופ רעוו
 .ערה רצי רעד ,רעטעפ רעזייּב רעד זנוא רעטניה טייטש סע
 .סעציײלּפ ענייד רעטניה טָא ,עניימ רעטניה טָא
 .בקעי ,טשינ קוק ,יוא ,ךיז רעטניה ,בקעי ,טשינ קוק ---
 .ןגיוא עלַאמש ענייז ןוא םענייז ּפַאקציּפש םעד עז דיא
 .ןעילפ וצ ןיהואוו ַאטשינ ןוא טשינ ףרַאד ןעמ
 ,גנוניואוו סטָאג ויא שרדמ-תיב סָאד
 ?ןייז רעסעּב זנוא טעוװ ואוו
 ? ןעזנַא ןעד ךיז רימ ןלעוװ ואוו

 ?ןעזסיױרַא ךיז רימ ןפרַאד סָאװ ןוא
 ,לקניוו ןיא טרַאד הרונמ יד עז
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 ןטרַאד רעדנעטש ןרעווש ןעלקנוט םעד עז

 ?רעדנעטש רעד זיא'ס סעמעוו וטסייוו

 .רעדנעטש סלסחנּפ 'ר זיא סָאד

 .טימרעדניא לרער ןכעלּב עסייוו סָאד

 טכיל ַא ךָאנ ןוא טכיל ַא ןדניצנַא טגעלפ

 ,העש רעקיטכַאנ רעטעּפש רעד ןיא

 .ַאטשינ לוש ןיא זיא רענייק ןעוו

 טָאג ךַאנ טרעה רעטסנעפ ןכרוד ןוא

 .סהנווכ יד ןוא רעטרעוו יד

 ןיײרַא ןקוק רעטסנעפ ןכרוד
 ,הנבל ןוא ןרעטש

 ,טכַאנייּב ןופ ןהעש יד ןענייז קַאמשעג
 ךַאװ רעקיטכיל ףיוא טייטש שרדמ-תיב סָאד

 .עליואוו ןוא עמירַא יד ןופ בשומ ןיא

 -- רעצירַאק לסחניּפ בר

 .ור רעייז רעּביא רמוש ַא
 ור רעקידנּפַאלש רעייז רעּביא ךיז טגיוו

 ,הלילה יצחב
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 ןּברוחל רכו

 ,ןפרַאװעצ טיײקמירַא רעזנוא ןיא טגיל תורישע לסיּב ןיימ ךיוא
 ,ּפַארט ַא ,קנופ ַא ,טכיל ןטרַאד ןופ ּפעש ךיא ,רערעזנוא לָאט רעד
 ,ּפַאק ןדימ ןייד רעּביא טייקיטכיל תורוש יד לייצ ןוא
 ,שמש רעקידנעלמירד ןיימ
 ,דמלמ רעטמולחרַאפ ןיימ
 ,לרעטסוש ןיימ ,גנוי-בצק ןיימ

 ,לעזעג רעשרעדיינש ןיימ

 ,סַאגרעטניה רעייא ןופ ּפָא טשינ טערט דיא
 ,לעטש רעייא ןופ ,לעווש רעייא ןופ
 ,לטיילק ןטלַאק ןיא ּפַאטרעיײפ רעייא ןופ

 ,טנַאה עטגרַאזעגסיוא עקידנעיירפ-דיז-קידנענייוו יד עז ךיא
 לטיינק-הכונח עסייוו סָאד ליוא לכעלּב ןיא ןײרַא טגייל סָאװ
 ,טלַאטשעג םורפ ריא ,רעטיצ ריא קנעדעג'כ

 ! טנַאה עקיזַאדיד טלַא יז זיא ליפיוו ַא

 טרעדנואוועגפיוא ןיוש טַאה יז טייקכַאלרעייפ ליפיוו
 רעדניק עשידיא סעגנעמ ,תורוד ליפיוזַא רַאפ
 ,עיורג טימ דרעּב טימ ןדיא -- ןרַאװעג-טלַא ןענייז סָאוװ
 ,םייוג טימ טלעוו ַאזַא ןופ רענייּב עצנַאג טימ טעוועטארעג דיז זוא

 ,ןדיא עטלַא ,תובצמ ערעייא רעּביא שידק ןכיוה ַא גַאז ךיא
 ןדירפ ןוא ןר ןיא ,טייקיבייא ןיא טפיטרַאפ
 ךיינת ןופ ךַאלטעלּב ענעּבילּבעג-קידיײיל עטצעל ףיוא
 ךייא ךַאנ ןטײצרַאי ךַאלטעלּב עגנַאל טנכייצרַאפ ןענייז
 ,תובא יד טימ םעטַא ןייא ןיא ןעמענ ערעייא ןעיילכ ןוא
 ,טרעטשוצ רעטעגּפַא ןּבַאה סָאװ ,ןעמהרבא ןופ רעדניק

 --- ,ןכַארּבוצ
 ןשינעטלעהַאּב עקירעיורט ןיא ךַאנ ךיז טליּפש ריא
 גַאטרַאפ-טיור זיּב ךיז טלגנַאר ןוא ןענבל ןוא ןושע טימ

 ,טָאג ןקרַאטש ןטלעטשרַאפ ַא טימ ךייט-קובי םייּב

 ןעמוקעגיײּב עלַא ייז ריא טָאה טציא זיּב
 ןעמוקעגייב עלַא ייז ריא טָאה טציא זיּב
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 סַאנ עקידתבש סטָאנ

 תושעמ ךיז ןלייצרעד טײלעמירַא

 ,דייז ,לרעּפ ,תורצוא ,םיכלמ ןופ

 אתורבח ןיא ןלייצרעד טײלעמירַא
 ,טײלעמירַא ערעליטש ,ערעדנַא ןופ

 ,ןוממה שיא רעד רָאנ זיא טלעטשרַאפ
 .זיא רע יו זיא םימת-שיא רעד
 לכלוש-תבש ןטלַא ןיא טציז
 ,סיפ יד ףיוא לוויטש ערעווש טימ

 ,עטַאלּב יד רַאנ ןּבירעגּפַארַא

 .קָאר ןופ ּביוטש םעד טּבױטשעגּפַארַא

 ,ןּבױהעגפורַא ּפָאק םעד גנירג ןוא

 .גַאט ןכיוה ןיא ןעמוקעגניײרַא

 ,המשנ יד ןרעוו רָאנ ףרַאד גנירג

 .ריא ךַאנ ךַאנ ןיוש טייג רע --- ףוג רעד

 ןעייטש סנטַאש עליטש עיולּב ןוא
 .ריט רעד ייּב יז רַאפ ןכַאװ ןוא

 ,ןּפיל יד ףיוא טור טייקיטכיל ַא
 ,דיל ַא זיא סָאװ טייקיטכיל ַא

 תבש הכלמ רעד ,הכלמ רעד דובכל
 ,טירט עסייוו טימ ןײרַא-טגניז סָאװ

 לוויטש עּבָארג ןגָארט רימ ,רימ ןוא

 ּפָאק ןפיוא ןעלטיה ערעווש ןוא
 ,רעיור רעד קרַאמ רעד .טסייוװ טָאג
 ,ּפָא לשיד ןופ טשרע זנוא טזַאל

 -- סעצייל יד ןַאטעגסױא טשרע העש ַא

 קירטש עקיד ייווצ יד עציײלּפ ןופ
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 קידעקערש ןוא רעכיזמוא סעּפע ןוא

 .קירוצ טַארט ַא טרעקעגמוא דךיז

 ןלעטש עטלַא יד ףיוא סנדַאל יד
 .דרע'רד זיּב טזָאלעגּפַארַא ךיז ןּבָאה
 ןפַאלעג קידנלייא זיא ךַאילש ןפיוא ןוא
 .דרעפ-זואדזגָאװ רעקידעכַאװ רעטצעל רעד

 טלקניפעג ףרַאש טָאה טייז-ברעמ ןיא
 -- סַאּפ ַא דלַאג ןקיטכיזכרוד ןופ

 ענייש ַא ןוא עטײרּפשעגסיױא ןַא
 .סַאג ערעטיול עקידתבש סטַאג
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 טלעוו רעד ןופ דיל סָאד זיא ליטש

 ריד וצ טשינ ,ריד וצ טשינ ,עטוג ןיימ
 ,טדנעוועג דיל ךַאלמייהמוא ןיימ זיא
 ,טלעוו ןוא דמערפ ןופ למרומ ןיימ טשינ
 ,טנעוו ריפ --- ערעווש ןצינערג ריפ ןופ

 ּפעק עגולק יד טימ סרעטעפ עניימ

 ,דלָאג טימ ןוא טניוו טימ טרחסמעג ןּבַאה

 ר ןיא ,תודיחי ןיא --- סעדייז עניימ ןוא
 ,טלארטשעג רעצ ןיא --- טייקילייה סטָאג רַאפ

 ,טכיירגרעד טשינ ךיוה רעייז ּבָאה ךדיא

 ,טקנעדעג דניק ַא יװ ,רַאנ קנעדעג'כ

 בוטש ןופ לקניוו ַא ןיא ריש רעייז

 ,טקנעּברַאפ ןעלמיה יד וצ גַאטרַאפ-ירפ

 ,ךיל ןופ גנַאלקכַאנ םעד ןסירוצ ּבָאה'כ

 רעד טשינ ןיוש טעוװ ןכַאמצנַאג ןוא

 דרע רעד ןופ טימ רעד ףיוא דמערפ טייטש סָאװ

 ,רעהַא-ךוא-יה ןטעשזדנַאלּברַאפ ןיא

 טרַאװ עכַאלרעה קידתוכלמ סָאד ןוא
 ,םורַא רעלטעּב ַא יוװ ךָאנ ךיא ריפ
 ,ץנַאג ךימ טכַאמ טָאג ַא טימ דיירפ ןיימ טשינ
 ,םורפ --- רעיורט רענערַאלרַאפ רַאנ

 דַאנעג ןטצעל ןרַאפ קנַאד ךיא רַאנ
 ,העש עכַאלרעה יד ןעקנעדעג וצ
 געוו ןיא ןגעקטנַא רימ טמוק יז
 ,ָארק רעקידלַאװ ַא ןופ ַארק ןטימ

 געוו ןפיוא רופ ַא ןופ ּפַאלק ןטימ

 ,םײהַא ףרָאד ןיא קילייא טרַאפ סַָאװ
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 טסּברעה ןופ ןעילגרַאפ ןליק ןטימ
 .םיוּב ןוא טסוק ףיוא טיורנייוו םניא

 ,טלעוו ןייא --- רעדלעפ עלַא ,ןטייוו עלַא
 .ריא ןיא טפַאשקנעּב ןייא ןוא טלעוו ןייא

 ,םורַא ןגעוו רעּביא טכירק יז
 .ריט ןוא לעווש וצ ךיז טקערטש ןוא

 ,טלעװ רעד ןופ לעװש ענערַאלרַאפ ַא
 ?ואו ?םורד ןיא ? ברעמ ןיא
 ,יורג ןיא טרעפעלש למלוע תיכ ַא
 .ור רעכַאלדירפ ןיא ןוא יורג ןיא

 םיוּב ַא ןופ טגנירּפש עקרעוועוו ַא

 .ןייטש ַא ףיוא טונימ ַא טייטש ןוא
 טלעו רעד ןופ דיל סָאד זיא ליטש ןוא
 .ןייגרַאפ קילייה ריא רַאפ טכַאנרַאפ



 ...גונעג ןיוש זיא זנוא

 ,רעטנורַא ַאד חילש ַא טמוק
 ,השרד עקידרסומ ַא טלַאה
 םימחר ןוא דַאנעג סטַאג יצ טוואורּפ
 ,ןשַאלעגסיוא טינ ַאד ךיז טָאה

 ,תוכרב עמורפ טימ זנוא רע טשטנעּב
 ןכיירג ןעד רימ ןענַאק סַאװ זַא
 ,םויק ןעַארג ןימ ַאזַא ןיא

 ,ןכייצ ןכַאלרעדנואוו ַא ןַא

 תומש ןיא רַאנ רימ ןענעייל
 ,ןפַארטעג לַאמַא טָאה סע סַאװ
 ןּביולג רעפיט ןענַאק רימ ןוא
 ,ןפַאה רעקרַאטש ןענַאק רימ זוא

 רעדניק יד --- ןיילַא רימ טשינ זַא
 ,ןבעלרעד תוכז םעד ךיז ןלעוו

 זנוא טסלַאז וד ,גונעג ןיוש זיא זנוא
 ,ןבעגרַאפ ןטייקמורק ערעזנוא

 ןקוק רָאנ גונעג ןיוש זיא זנוא
 ןדנעל ערעזנוא ןופ רוד רעד יו
 ענייש יד רַאװ יד רַאלק ןעעז
 ,עדנעגעל רעד ןופ טכיל זכרוד



 גנַאנרַאפ - נָאט רעדלימ

 יד ןופ דנַאש יד ןשיװּפַא טסעוו
 טמעשרַאפ זייּב ןּבַאה עטכעלש סָאװ

 יה-טינ ןופ עזַאלמייה עלַא ןוא
 .דמערפ ןוא טייוו ןופ ןעגנערּבקירוצ

 ,טביזעג ךיילּב ןוא דימ ַא טימ רעוו
 ,דרַאּב רעטלַא רעסייוו ַא טימ רעוו

 ,טכיל למעלפ ןשימייה םייּב ,שיט םייּב

 ,טרָא לקיטש קיאור ַא --- טנַאװ םייּב

 ,ּפָא טור ,ןייא טליטש טימעג סָאד ןעוו

 ףיוא לקעמולק ריא טדניּב ןגייווש'ס ןוא
 ,ּפָארַא טייקיּביוטש יד טפרַאװ ןוא

 -- ,ףיוא טייג טרַאװ ריא דַאנעגמורפ יו

 לוק ןסיז ריא וצ ךיז ןייא רעה
 .טרַאװ ריא ןופ טײקכַאלרע רעד וצ ןוא

 ,לַאמַא ,לָאמַא ,לָאמַא ,לַאמַא
 טרָא ןופ סיוא ךיד טסייר קילגמוא ןעוו

 ,קעװַא לעװש ןייד ןופ ךיד טּביירט ןוא

 ,ןייּב ןגייא ןופ ּפָא ךיד טדמערפ ןוא

 --- ,קעלפ רעקידנטַָאש ַא טסרעוװ ןוא
 םייה רענעכארּבוצ ַא ןופ ןייטש ַא

 סיוא טיײרּפש העש עליטש יד זַא ןוא
 ,ריד רעּביא לגילפטנווַָא ריא
 זיוה ןייד ןיא ןעגניז סעּפע טמענ
 ,ריפ ןעלקניוו זוא טנעוו ענייד ןופ

 טלעוו רערַאג ףיוא טינ םענייק טסָאה

 זיולב וטסעז רעטסנעפ ןכרוד ןוא

 טלעק רעסייוו ןיא סַאגרעטניװ ַא
 ,סיוא סַאג ,ןײא:סַאג עכַאלמייהמוא ןוא
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 טרָאד ןטנוא ןשטנעמ עלַא ןופ |

 ,ַאד טזיּב וד זַא טינ רענייק סייוו

 רַאלק ןוא לעה יו טינ רענייק סייוו
 .העש עמַאזנייא יד ריד גנולצולּפ טרעוו'ס

 ,טניירפעטוג ריפ ,טניירפ ריפ ,טנעוו ריפ
 ,טנַאװ םייּב שיט רעליטש רעד ,שיט רעד

 ,טנייה ,ַאד טונימ יד-טָא ,טציא טשרע
 ,טנַאקַאּבטלַא ױזַא םיא וטסעזרעד

 דליּב עניילק סָאד ?גיּפש ןּבעל ןוא

 ;טלעטשעגניײרַא םַאר םעניד ַא ןזוא

 דלימ-שרעדניק יװ ,ּביל-שרעדניק יו
 ,טלעוו רעטייוו ַא ןופ יו --- טקוק יז

 געוו ןטייוו םענעי ןופ טסכארט וד
 .ןיהַא העש עליטש ןיא טריפ סָאװ

 ,גערּב ןטוג םעד וצ ןעמוק טסעוו

 ןירג ןוא לעה ןלעוו סנטייוונופ

 ןייש ַארַאס --- ןעקניוו ךַאלגרעּב יד
 ,טכילנענוז ךַאלדירפ ַארַאס ןוא
 ,ןייא ןטרַאד טייקליטש יד טגיוו'ס יו
 טרירַאּב ,ןַא-טריר יז יוװ םיוק זוא

 ,דניל ךַאלזערג עקירעדינ יד

 טגיוו ןוא טגיוו יז ,טנַאה ריא טסרעה וד
 ,טניוו רעגנירג רעד ןייא ןיוש טפַאלש'ס ןוא
 קילג עכיילּב סָאד ןייא ןיוש טפַאלש'ס ןוא

 דלעפ ןפיוא טרָאד םורַא טייג סָאװ

 .לוק ַא ),טרָאװ ַא ןַא ךיז טיירפ ןוא
 טלעוו רעד ןופ םינּפ עכיילּב'ס ןוא
 לָאמש ןוא ןיד ,רעכיילּב ,רעכיילּב טרעוו

 טייוו טרַאד ּפערטנקלַאװ ןלַאמש ַא ףיוא
 טייגוצ ןוז יד גערב-ברעמ םייּב
 ,טיור לסיּבַא ,דלַאג לסיּבַא
 .דיירפ לסיּבַא ,רעיורט לסיּבַא
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 טשרע ןטכענ

 ,עניילק --- לסעג סָאד ןוא לגניא
 ,ןיילק זיא ףייר יד טנַאה ןיא ןוא

 לפייר ןטימ לגניא סָאד טפיול
 ,ןייטש לפיוה םייּב דלַאּב טּביילּב ןוא

 למיוּב ַא ףיוה ןופ טױלּפ םייּב טייטש

 .ןייש ןוא ןירג ןוא ןיד ןוא ןיילק
 ,למיוּב ענירג סָאד גנוי טשינ ןיוש

 ,ןיילק ןיוש ןייז קיּבייא טצוו'ס רַאנ

 ,טעכיוא סרעזנוא לסעג סָאד ןוא
 .ךיוא סרעזנוא לכלוש סָאד ןוא

 טעכיוא סרעזנוא ןּבעל סָאד ןוא

 ,ךיילּב ןוא ביל ןוא ליטש ןוא ןיילק

 לסיּבַא ןײרַא ןוז יד טפירט'ס
 ,קַאּב רעטסַאלּברַאפ ןייז ןוא ּברַאפ

 עסיז ַא טײקמירַאװ ַא רַָאנ
 ,קַאמשעג ,שירפ ןעלכיימש ייד ןיא

 רעדניצַא סע ןעמ טמענ ואוו יוא
 ,סָאד ןּבעל עניילק סָאד טָא
 ,למיה ןעיולּב ןטיירּב ןטימ
 ,זַארג םענירג לסיּב ןטימ

 ,קינַאג םעד ייּב ,עּבזירּפ רעד ייּב
 ,טנַאװ רעד ייּב לסיּבַא זוא

 רעניד ַא זַארג רעקיצנייא ןַא ןוא
 ,דמַאז ןופ סױרַא ןירג ךיז טציּפש

 ,רעדניצַא סע ןעמ טמענ ואוו יוא

 םורַא סע ןעמ טמענ יוװ זוא
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 לסקַא עניד עלַאמש יד רַאפ

 ,םורפ ןוא ןייר ,ךַאלרע ןוא טוג

 : םינּפ ןיא סע ןַאט-שוק ַא ןוא
 ,ןח רעסיז ,ןּבעל ןייש ,ןיילק
 ןציז ןבילּבעג טזיּב סַאװ טוג

 ,ןייטש ןעיורג סנדייז םעד ייּב

 ןטיה ןּבילּבעג טזיּב סָאװ טוג

 ,גנַאל ןיוש טזַאלרַאפ ּבַאה ךיא סַאװ
 ןעמונעגטימ רַאנ ךיז טימ ןוא
 .גנַאזעג עכַאלטע ןעגנַאלק

 ,ןטעב ןייד ןופ ,ןעגניז ןייד ןופ
 ,קנופ ַא םיוק ,ןּבױלג ןייד ןופ

 ןוחטיּפ ןכַאלרעה ןייד ןופ
 ,קנואוו ןעמוטש ,זגולק ַא רָאנ

 לגייּב ַא עלעּברַאט ןיא ןוא
 ,ךיילּב ,ןקַאּב ענייד יוװ ךיילּב

 לשטיינק-רעטניוו עירפ סָאד ןוא
 .ךייט ןקידנליק ןייד ןופ

 --- ,וליפַא לרעטסיולק ןייד ןופ
 ךיוהרעדניא םלצ ןייז ןופ

 רעגניפ ןופ ףור םענעדלַאג ַאזַא

 ...ךייש זיא סָאװ ...ךייש סָאװ רַאנ

 ,שינכעדעג-טלַא סָאד ךַאנ רעייש'כ

 ּפַא סע טיה ןוא סע רעייט'כ

 ַאד םורַא טלעק רעדמערפ רעד ןופ
 .ּבָאג ןקידרצוא ןַא יו

 ,רעּביא ייז ךיא דימש זייווכעלסיּב
 ,טייק רעד ןיא לגניר ַא ךַאנ
 ,רעדיל ןופ טייק רענעדלַאג רעד ןיא
 ,דיירפ ןופ דלַאג ,רעיורט ןופ דלַאג
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 ענייש יד טײקמירַא יד זוא
 טדנעלּב ןוא םורַא יז ןיא טצנַאט
 תולד ןקידנכַאל ןטימ
 ,טנעוו עטלַא עכיילּב יד זופ

 ,קיטכיצ ןוא ןייר ,עמַאמ ןיימ ואוו
 -- טײרּפשרַאפ עלעקפַאס ןיימ טָאה

 עגנַאל ַא דמעה עסייוו ַא ןוא
 ,טיירגעגוצ סנּפַאקוצ םייּב

 טייקשירפ ַא ןוא טייקסייוו ַאזַא
 -- טײװעגּפָארַא טרָאד ןופ טָאה
 רעדלעפ עטיירּב רעּביא ײנש:-טכַאנ
 ,דיילק ןרעּבליז סהנבל ןוא
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 הׁש רד ַא

 לוע םעד ןוא דייל יד ןעמוקעגרעּביא ןיּב'כ
 ?גנונפַאה ןיימ זיא סָאװ ןוא

 = לַאט רעקיגַאטײּב-קיטסּברעה ַא

 .םלוע תיב םייּב ןוז עכַאלדירפ ַא ןוא

 ,ור ןופ טײקטּבלַאזעג ןימ ַאזַא קינײװ זיא

 ? דנַאלנטיױט ןופ גינעק וד ,גינעק ַא

 םור טימ ןַאטייװ ןוא ןקערש טינ ריד טמוק רענייק

 .רענטרעגנייוו עקיטפיג יד ןופ ססוג טימ ןוא

 טלעטשרַאפ ,ןשינעטער יוװ זגָאז טשינ ריד טמוק רענייק

 ןלעפ וצ ,ןפערט וצ תורושּב ערעטסניפ יד

 .ןלעווש עקיזַאדיד ייּב ןייר טגיל גנושטנעּב סטַאג

 ,טױלּפ טייזרענעידזופ טרַאד ,טלעוו ןרעלטעּב ַא

 ,טיורּב ןפיוה ןרעביא םירעוו עטרעּביפוצ

 קע םעד טעשטַאקרַאפ תורישע ןופ ּבייל רענעדלַאג רעד

 קעלש עט'הוואג'עצ עלַא יד רַאפ טזייוו ןוא
 ,ןדנילּב םעד ןטניה ןשיטַארקַאטסירַא םעד
 ,טציוצ הרצוצח ַא ןוא ,טזַאלּב רפוש ַא ןוא
 טצייר ,ךיז טרעדנַאּבוצ קיוּפ רערַאגלואוו ַא
 .ּפַאה ןטעקַאנ ַא וצ ינּפ ערעטּבערגרַאפ יד
 ,ּפַאק"עסיל ןטימ סוחי רעטקייוװעגסיוא רעד ווא

 ,ןזיוה עטלטסעקעג ןיא סיפ עמורק יד טימ
 ,ןזיור עטרימופרַאּפ טימ לסקַא יד טקעטשרַאפ

 ,טצַאלגרַאפ ןעמערּב יד ןוא סעלסַאי עטעקַאנ טימ
 ; טסָאט ַא וטסַאה-טַא ןוא טנעה יד ףיוא-טּביוה

 ,ּפַארַא זיּב ןביוא ןופ עניימ זיא טלעוו יד,

 ,ּפַאט רעקישיילפ רעלופ רעד רעניימ
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 ,טיורּב ןדלַאג טימ רעייש רעד רעניימ
 ,טױלּפ םלוע-תיב רעד ןוא רעיוט רעד -- עניימ
 ,לָאטש ןופ רעדער יד טימ טָאטש יד עניימ

 לוק רעמורפ ןייז ,רעטסיולק ןופ קַאלג רעד ןוא
 סַאג רעד ןופ ףַאש יד ףיונוצ-טפור רע ןזעוו
 .שַא ןיא ןגיל טּביילּב טכַאנרַאפ רעד ןעוו

 .שיט םורַא סיפ ןוא טנעה ערַאד ליפיוזַא
 ,סואימ ןוא טסיװ ןכַאמ ריד לעווכ ,טייקנייש ַא

 ,רַאד ןוא ךַאװש ןכַאמ ריד לעווכ ,טײקרַאטש ַא

 ,רַאנ ןוא ךַאּבענ םוצ ןכַאמ ריד לעווכ ,המכח
 --- דנַאטשרַאפ ןוא ןח ןופ ,ןסיוו ןופ ךוּב ןייד ּביירש
 ,דנַאש ןיימ ,שוּפיע ןיימ ןלעטשרַאפ ןלעװ רעטעלּב יד
 ,ינק יד ןופ ףיוא-ייטש ,טסניד ןיימ ,ןסיוװעג
 ;ירפרעדניא ןגרַאמ זיּב ןפָאלש ךיז גייל ייג ןוא
 טלעטשַאּב ריד רַאפ סעקסַאמ-יינ ןצעּביז ּבָאה'כ
 ,"טלעוו רעכַאלרעה ןיימ ןופ זנַאפלַא ןקיצערק םייּב

 טארקַאטסירַא רעלעג רעד ךיז טַאה השרד יד טגָאזעגּפַא

 ,לוטש םענעשולּפ ןכייוו ןייז ףיוא טצעזעגקעוװַא
 לוק ןייז ןופ ַאכע רעד יװ טרעהעג ךָאנ ךיז םורַא ןוא

 ,ּבוש רעקידרעמוז ַא ןוא גילפ ַא יו טעמושזעג טַאה
 ביוטש רענעקורט ַא יװ ןגעלעג םיא זיא ןּפיל יד ףיוא
 ,לכש ןוא טפַאשגולק ןייז ןופ עניּפ עדימ יד

 ןייש רעקיגַאט-טעּפש רעד ןיא ליד ןּבעל טנַאװ םייּב רַאנ
 --- לכיימש רענעדלַאג רעקירעיורט ַא יו ןגעלעג
 .ןייוו ןּפַארט-טולּב רענעסַאגרַאפ ַא סוכ ןקיטסּברעה םנופ
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 רוכוי

 ,רעמוז רענירג רעיולּב ַא ןַא טמוק ריד רַאפ ךיוא

 ןקלָאװ רעמירַאװ רעגנירג ַא
 ,רעגעלעג ןייד רעּביא ךיז טגייּב
 ,שעמַאמ ןוא ךייוו ןטעלג ןטפול יד
 ,טנוװָא ןיא ןיוש ךיז ןזייוו ןטניוו עיינ יד
 .ןפָאלש ןטױלּפ יד רעטניה ןעיינש עטצעל יד

 ןעיצ ןלעוװ לגרעּב קידנעור ןייד רַאפ ךיוא
 ,ךַאלהרוש-רעסַאװ עקידנעלמרומ יד

 לגעטש ןלַאמש ןפיוא ןייגפיוא רעדיוו לעוו'כ

 .ףיוה ןסייוו ןייד ןופ םולח םוצ ףױרַא טריפ סָאוװ

 ןגערפ ןגיוא עקידנגייווש טימ

 טשינ ןרעפטנע סָאװ ןטייקיריורט ףיוא

 .לָאמנייק טשינ ןרעפטנע

 ַאד ןּבילבעג ןעד רימ זיא סַאװ

 ,ךַאװ רעד ןופ ןּפַאכפיוא ךיז קידגנולצולּפ סָאד ץוחַא

 -- ,רעטסנעפ עניימ ןיא ןעקרַאװ שרעדניק ןייד ורעהרעד

 ,ןטפַאשגנע יד ּפַא ןטייז עלַא ןופ ךיז ןלייט'ס ןוא
 לגילפ ןגנוי ןייז רימ וצ סיוא טקערטש גָאט רעד

 ,ןסַאג יד ךיז ןקערטשוצ רעקיטפול ןוא

 ! טלמעד ןייז-טוג רימ וצ ןַאק קראידוינ יוו ,ַא
 .קרַאי-וװינ עקידרעמוז-ירפ עקידָאנג
 גנירג ןוא ליטש ןעיצ ןשינעטכארט עקיטכיזכרוד
 .ןרעטש ןליק ריא רעּביא

 -- .ײװמַארט ַא ןופ ןעגנילק שלגניא ַא
 ןגָאװ-ּבוטש רענעפַא רעגנירג רעד
 .ןילקורּב ןטלַא םענעפרַאװעצ ןרעּביא ןיוש זיא
 .סנטרַאג עקידלגרעּב יד רעּביא ךיז ןסייוו תובצמ

 ; ספור רַאטקודנַאק רעד

 יינעווע עקיטכַאנרַאפ יד

 . .רעיוט ןליטש םענירג ןיא ןײרַא רימ ןענייז ריפ
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 םיקידצ

 ,םינלטּב עכַאלרעה סטָאג

 ? יז ןפרַאד סָאװ

 רַאנ ןפרַאד ייז

 ןייז טוג לָאז טלעװ רעד ףיוא זַא
 ןענעגער ןלַאז רענעקלַאװ יד
 ,הכרב ןוא טײקמירַאװ טימ

 ,ןרעזייּב טשינ ךיז ןלָאז רעקלעפ
 ,ןרעװַאשז ןלַאז ןדרעוװש ןוא
 ןייז ַאד דרע רעד ףיוא דיוא טעוו
 .ןדע ןג עלהעש ַא

 םינלטב עכַאלרעה סטַאג זַא ,זיא
 ,רעדיל-םיליהת יד רעּביא דיז זגיוו
 ךַאװו רעד ףיוא יו ייז ןעייטש
 ,ןצינערג-ןטלעוו יד רעּביא

 ,רעקלעפ ןופ טכיוועגכיילג ןרעּביא
 ,תוריּפ יד סיוא-ןפייר רעדעס יד
 ,ןקידלָאג ןעגנַאז"ןרַאק-וא-ץייוו יד
 ץלַאטש ןוא ךיוה ןעייג ןפיש יד

 ,םי ןופ גיוא םענעפַא ןרעּביא
 ,ןרעלדנעה ןקרַאמ יד ,ןעװעגרַאט ןקרַאמ יד
 רענעגעוו טימ דךיז ןגיוו ןגעוו יד
 ,ןטנַאװעג ןוא ןדייז ,תורוחסה לכ טימ
 ,ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזַאר

 ,גרַאװטנאילירב ןוא טנעמידלרעּפ
 ,טסקַאװ םויק רעד
 ,ךיז טּביױה םויק רעד
 ,ךיז ןהלכ ךאלדיימ יד

 ,ןרעגנַאװש רעּביײװ יד
 קישטנירעטַאק רעגנאל רעד ןוא
 לסקַא ענייז ףיוא עלעּפלַאמ שרעדניק-שידניק ַא טימ
 ,רעדניק יד ףיוא-טכַאליירפ
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 .ןסַאג יד ףיוא רעדניק רעדער עסיורג
 שער ןופ םטיר םעד וצ ךיז ןייא-רעה

 ,ןטייוורעדנופ לסעגרעטניה ןליטש ַא וצ ךיז זייא-רעה

 ,ןטייצרַאפ ןופ ןוגינ-םיליהת ַא טגנילק'ס --- ןוא

 םיליהת םינלטּב עכַאלרעה סטָאג סע ןגָאז סָאד

 ,טלעוו רעד ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ

 טגיוורַאפ ןַאט רענַאטַאנַאמ רעד

 ןייא טלמירד יז ןוא הואת יד

 .ןייא טלמירד יז ןוא הואג יד

 ןטייווצ ןטימ רענייא טשינ רעמ ךיז ייז ןצייר

 ,ןדרעווש יד ןרעװַאשז

 ,ןדרע יד ןעווהאובת
 ,הכרב ןעלמיה יד ןענעגער

 .ןכַאװרעדנָא רעװעזַאר רעקַאמשעגטוג

 ,סעכַאלעמלַאּב סקעז -- געט סקעז

 ,לרעטסוש --- קיטנוז

 ,לרעדיינש --- קיטנַאמ

 ,לרעקעּב --- קיטסניד
 ,לרעסעלש --- ךַאװטימ
 ,לרעמערק --- קיטשרענַאד
 ,לכעלַאגעלַאּב --- קיטיירפ

 ,טײלנכַאװ עדימ ןגָאװ רעלופ ַא

 ! לכעלָאגעלַאּב ,קיטיירפ ,רעכיג-רָאפ

 !ור-תּבש רעד וצ רעכיג-רָאפ

 ,רַאפ רעכיג ,רעכיג

 ,טינ ןעייטש ןהעש יד
 ,טינ ןעייטש ןהעש יד
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 עמ ַאמ ןיימ

 ,סעמַאמ ןיימ ןטיײקזייּב עקירעיורט עלַא ךיז ןַאמרעד'כ
 ,בייל שילגניא ןיימ ןיא רעגניפ עקידנסעכ ערַאד עריא
 ,תומא דלד עניימ ןיא ַאד ןטַאש ריא עז ךיא

 ,בוט עדימ ,עטעיײטרַאפ ַא -- לקניוו ןיא

 ,ןשטנעּב ןסע ןכָאנ ןסעגרַאפ ןרַאפ --- יירשעג ריא

 ,דרע'רד וצ ּפָאק םעד ןגױּבעגּפַארַא ןייג ןרַאפ ןוא

 ,ןשטנעמ רַאפ ךיז-ןקערש ןוא ךיז"דעמעש ןרַאפ ןוא

 ,טכענ עצנאג ןענעייל ןיא ךיז ןדנילּב ןרַאפ ןוא

 ןגיוא עניימ רעּביא ןטַאש-טעמוא רעד טסקַאװ'ס ןוא
 --- ןײלַא בוטש ןיא ןתבש עריא דיז ןַאמרעד דיא ןעוו

 ןגייווש ןרעווש ריא ןיא עלַאמש ַא ,עלעקנוט ַא
 .ןיילק-םירַא ןוא רעמ ךַאנ רעלעקנוט ריא טכַאמ סַאװ

 ,ןפַאלעג:סױרַא -- ןיײרַא ,ריט יד ןענעפע רעדניק יד
 ,טכארטרַאפ ךיז רעדיוו ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה יז
 ןפָאלש ,סעמַאמ יד טציא ןעור רעּביטש ערעדנַא ןיא
 .טכַאמעגוצ סנדַאל עמירַאװ עקידנטַאש יד רעטניה

 ,לשיט םעניילק ַא ייּב ,ריקלַא ןטייווצ ןיא ןיּב דיא
 .סַאגרעטניוו רעד רעּביא סױרַא קוק ,רעטסנעפ םייּב ץיז
 םענעסירַאפ ַא טימ ןגָאװ רעד טייטש רעריפרעסַאװ ןופ ףיוה ןיא

 לשיד

 .סַאפ יד םיא ףיוא טליהעגנייא סעטַאמש ערעווש ןיא
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 דיִל

 ,םַאטש ןטלַא ןַא ןופ גייווצ רעניד ַא

 ,רעדימ ַא גייווצ רעלעדייא ןַא

 ? גייווצ ןדימ םעניד ןפיוא טסקַאװ סָאװ

 .רעדיל ענעדלַאג עטצעל יד

 גייווצ םעד וצ טשינ טמוק רענייק ןוא

 ;הכרב ַא ןכַאמ רעדיל יד ףיוא

 ןייוו-רעדיל ןפייר םעד ןכוזרַאפ

 .ןכַאװ עטקיטעזעג-טעּפש יד ןיא

 ןייגוצ םירָאװ רעד טמוק ,טשינ טמוק רענייק

 ,רעדיל יד ןופ ּבייל זיא טכירקרַאפ

 ,ןייצ עלעג ,עניילק טַאה םירָאװ רעד

 ,טרעטיּב רעדיל יד ןופ ןייוו רעד זוא

 ןייגוצ םירָאװ רעד טמוק ,ןשטנעּב טינ טמוק רענייק

 .רעדיל יד טמסרַאפ ןוא ,טלעש ןוא

 ,םיוּב ןטלַא ןַא ןופ גייווצ רעניד ַא

 .רעדימ ַא גייווצ רעלעדייא ןַא
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 םענעּבילּבעג ַא ...וצ

 ,עלעדיא עניילק סָאד טזיּב וד
 ,דרע רעד ףיוא עטסנעלק סָאד
 טַאטש רעצנַאג ַא ןופ ןּבילּבעג
 ,דרעּב עטיירּב טימ ןדיא עכיוה
 ,דענרעל תוינשמ ייז ךָאנ טסלָאז וד

 ,ןגָאז םיליהת ןטוג ייז ךָאנ טסלָאז וד

 ענייד ןגיוא עטכַאמעגוצ יד רַאפ זוא
 ,ןגָאװ רעטיוט רעד דיז ןּפעלש טעוו

 .ןגָאװ רעטיוט רעגנאל ,רעגנַאל ַא

 ,םלוע תיב רעד זיא טייוו יוא ,טייוו ןוא

 ,םלצ ַא טייטש ליימ ןעצ ףיוא ליימ ןעצ

 ,רמוש ַא םלצ ַא טייטש

 ,ןרַאפ רעטייוו --- ץלַא טזייוו רע ןוא
 .ןרַאפ רעטייוו ,רעטייוו ,רעטייוו
 .ןורא רעצראווש רעד ץלַא ךיז טּפעלש

 .ןגיוא יד טינ ןפע ,טינ ןפע

 .ףיוא טינ ןפע ,עלעדיא טצעל ,ןיילק

 רעטסנעפ עקידייל יד ףיוא טשינ קוק

 .ףיוה ןקידמַאז ןפיוא לכלוש ןופ
 יזגָאװ ןכַאנ ךירק ,םיליהת למרומ

 .ףוס ןטצעל ןזיּב ךָאנ םיא יג
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 ּביול

 ,רערעזנוא יּבר ,יּבר יוא
 ,טכַאמעג ןתועט ןצעּביז טסַאה

 ,טנשרדעג טפַאשּביל טימ ןוא טכערעג טסָאה וד רָאנ
 ,ריד רעטניה רוד רעצנַאג ַא טָאה טלכיורטשעג

 ,ןבעגרַאפ ןלַאפ ןייד טעװ רוד רעד רַאנ
 .טנשרדעג טפַאשּביל טימ טסַאה וד לייוו

 טייקליטש רענרעּבליז רערעּבױז זיא לעװ ךיא ןוא
 ,טלעצעג ןייד ןופ לגעטש םייּב ןטערט ןכַאלעמַאּפ
 דלעפ ןקידרעמוז םעד וצ ּביול ןרעטסילפ ןוא
 ,ןּבעגעג טיורּב ןייז ריד טָאה סַאװ

 זנוא ןשיווצ ןעוועג טזיּב וד סָאװ ןיײז-ץלַאטש ןוא

 ,רערעטיול ַא ,רעטוג ַא ,רענייש ַא

 ,טנַאה עשרעטָאפ ,עכַאלדירפ ַא יװױזַא זוא
 ,דנַאטשרַאפ רענייר ןייד זנוא ףיוא ךיז טײרּפשעג טָאה
 ,ןשטנעמ טבש ַא ןופ לפרעד ַא ,זנוא טסַאה ןוא
 ,טצנַאגרַאפ ןוא טצנארקרַאפ תמא ןקיליײה ַא טימ
 ,טצנַאלפרַאפ רוד רעזנוא ןיא קָאטשניײװ ַא יו םיא טסַאה וד
 ,דָאנעג ןייד זנוא ןשיוצ טּבעלעג טָאה ץרוק וצ

 ,רערעזנוא יבר ,יבר ,יוא

 ,טַארט ןקידנעלקַאװ ןייד רעּביא ןרעיורט רימ
 ,רערעזנוא ,יבר ,יּבר ַא
 טכַאמעג ןתועט עקיריורט ןצעּביז טסַאה

 ,טנשרַאדעג טפַאשּביל טימ טסַאה וד רַאנ

 .רערעזנוא יבר ,יּבר ,יוא
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 ןָאט ַא

 ןיטש רעיוט םעד ייּב לע ךיא
 ,טנווייל ןסייוו טימ ןוא רעסַאװ טימ
 דרַאמ םעד ןוא רעיורט םעד ןשַאװּפַא לעוװ'כ

 .רעגניפ עטקיטולּברַאפ ערעייא ןופ
 ּפָאק רעייא ןּבלַאז לעוו'כ
 -- ןעגנושטנעּב עגנוי טימ
 טנַאה ןיא ןעמענקירוצ
 .לדיר םעד ןוא רעקַא םעד
 טארט רעיא ןײגכַאנ ןזַאל טשינ לשוו ךיא

 רעדלעפ יד ןופ סנטַאש עטיוט יד
 .ןגיל רעדירּב עקיליײה ערעייא ואוו
 ,ןיק טבש ןטימ גירק ןזייּב ןרעווש ןיא
 ,ןייז ילכ ערעיײז טײקכַאלטעג ןעגנוזעג ןּבַאה
 ןענַאמפיוא ןעמוק טשינ רעמ טעװ טָאג

 .ןּבעל-רעדורּב ןייק ךייא ייּב
 .חבזמ םוצ רעדניק ערעייא ןפור טשינ רעמ טעוו

 טייקטמעשרַאפ רעייא עז ךיא
 ,טעמוא ןסיורג רעייא עז ךיא
 .רעדניק ךייא ףור ךיא ןוא
 רעמ טשינ לע ךיא
 ךייא ןפור רעקעלג עמורפ ןייק טימ

 ,רעדלעפ-תולבא יד וצ
 ןרַאק ןופ דלעפ סָאד זיא דלעפ רעייא
 .טרָא-ור רעייא --- רעייש רעד ןוא
 לגעטש קיאור ַא ךרוד לעװ ןיילַא ךיא
 ןטייּב-םימלצ יד וצ הליפת רעייא ןעגנערּב

 ,טרָאװ טקיאורַאּב-סיײװ ַא ּבָאה ךיא
 ,טלעוו רעד ןופ ךארּפש-םוטש יד ןַאק ךיא

 .ןעגנורעטטנערַאפ עלַא סייוו ןוא

 .ץינערג ַא טכַאמעג ךיא ּבָאה ַאד ןוא
 .עקירעהַא'זיּב סָאד ּפַא ךיז טלעטש ַאד

 ןענַאק רַאנ לע ךיא טייוו יו
 ,ךַאװ ןטלַאה ךיא לעוװ

 ץינערג יד ןטיהּפַא ןוא
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 ,ןּבעל טעוװ ריא ןוא

 .ןעקנַאלּב טעװ רעקַא רעייא ןוא
 ,ןדנַאלּב קידלַאג ןלעו רעדניק ערעייא ןוא
 ,םירָאװ ןקעמש ןלעוו ןרעייש ערעייא ןוא
 .עצלַאטש ןסקַאװ ןלעװ רעדלעפ ערעייא ןוא

 ןייטש ץינערג םעד ייּב לעװ דיא ןוא

 ,לסקַא ןפיוא ןקעטש ַא ןַא
 --- ןטיה לעװ ןוא
 ,רוד ןייא
 תורוד ייווצ
 ,עלַא רשפא ןוא
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 ...ךלמה ינַא

 ,ךיז טגיוו עלהכולמ ןיימ
 .ךיז טלקַאש עלענַארט ןיימ

 לסקַא עקירעּבַאלש טימ ,עדימ
 ,םימכח ,םיצעוי עניימ ,סנרעטש יד ךיז ןכערּב

 תופורת ןייק רערעמ ןרעלקוצ טשינ ןענַאק
 ,ןקרַאטש וצ רעדיוו ךיירגינעק ןיימ
 טײקיזַאלּפַאלש רעמאזנייא רעד ןיא רעה ךיא
 ,ןצכערק ןוא ןעּפירקס םירבא ח''מר עניימ
 ,טינ ןענַאק ןוא ןפַאלש ךיז ןטעּב

 ץניוװַארּפ הזה-םלוע עקיזַאדיד ,ןיינ
 .תוגשה עניימ רַאפ ןיוש רעמ טשינ זיא
 ,םיממוד יד ביל ךיא ּבָאה טסיזמוא טשינ
 ,ךאלגרעּב יד ,דלעפ ןיא ךאלמייּב יד
 .עלעקנַאל ענעשַאלרַאפ סָאד
 ברעמ ןיא ןקלַאװ ןוויסַאּפ םעד
 גנַאגרַאפנוז ךַאנ לקיטש ַא טקיאור סָאװ
 ,טייקליק רעקיטניט ןייז ןיא

 טליטשעג ןטשרוד עניימ עלַא ןיוש בָאה
 ,םירפס ןופ ןלַאװק ערוכיש יד ןיא
 רעטיול ךָאנ ןעגנילק םיטויּפ יד רָאנ
 ,רעיוא ןיימ ןיא רעקעלג עקנַאלש ערעייז טימ
 .רעייפ סעילַאװכ ,םי ןעמַאלפ

 ,רעיורט ןלַאװק ,טכיל ןלַאװק
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 !שואי ,קיּבױלג ייז

 ,ףלַאװ רעקיּביײא טעיַאװ דלַאװ-רעקלעפ ןיא
 ,טנירטנַא ,טפיולטנַא ףַאש יד
 טַאהעג קילגמוא ליפיוזַא ןיוש ןּבָאה רימ
 טניוו ןקידניז ןכַאנ ךַאנ ךַאנ ןעייג ןוא
 ,םיוּב ןופ ןעמַאז םענעפראוועצ ןטימ ךיז טליּפש סַאװ
 דרעפ םנופ קע ןטימ ,לגייפ םנופ ךוּפ ןטימ
 דרעּב עמירַאװ יד רעטנוא זנוא טלציק ןוא

 ,םייה ַא ךאלטערּב ןופ ףיונוצ-גַאלש רימ --- ןוא

 ךַארּפש ַא ןצפיז ןופ ,ךאד ַא ךאלּברעש ןופ
 רַאי ןציירד ןוא טרעדנוה רעּביא ןקיטכענ ןוא
 ,רוד ַא ןופ רשעמ ,ראשנ ַא ןעועטַאר ןוא
 גנוי ןקרַאטש ַא רעזנוא ןופ גיוא ןטסרעטנומ ןיא רַאנ
 ,קנופ רעקירעיורט רענעקַארשוצ ַא לַאּפַא יו טלקנוט
 גנוצ ַא --- לוק רעזנוא טלעוו רעד ןופ ללח ןיא ןוא

 ; קַאלגדּברַאש םענעטלַאּפשוצ-כארּבוצ ַא ןיא
 ,גָאט ַא ףיוא האובנ ןוא הענכה ןוא טייקמורפ

 ,גראּב ןוא לַאט רעטניה ,גָאט ןטייוו-טייוו ַא
 ! טײקכַאװש ,קרַאטש יז
 !קרַאטש ייז ,טײקכַאװש
 ! טעמוא ,רעטנומ יז
 ! ביולג ןוא קיטומ יז
 טײקנלַאפעג ,ץלַאטש ייז
 ! ביוטש ןטסיוװ ןייד ןיא
 ,ףַאה ןוא קיּביולג ייז ,שואי ,קיביולג יז
 ,ףָאש יד ןלעטשרַאפ טעװ םיוּב ַא ןופ ןטַאש ַא
 ,סופ ספלַאװ םעד ןעלכיורטש טעװ ןייטש ַא
 ,תוכז רעזנוא ןּביײלּב טעװ ,טרירַאּב טשינ ,ץנַאג זוא

 ! תוכז רעקירעיורט רעקיּביײא ,רעקילייה רעזנזא
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 רעייפ דימ

 ,רעגַאמ זיא דנַאל ןיימ

 ,םירַא זיא קלָאפ ןיימ

 ,לָאט ַא ןיא לפרעד ןטסטלַא ןיא בעל'כ
 | םולח ןטוג ַא ןיא יוװ ךיז עילוט דיא
 ,טלעוו רעד ןיא טפַאשגנע תומא דלד עניימ וצ

 ; טנעה עכיילּב טימ ןשינעקנעּב עניימ לטרעצ'כ
 .ןבעל עַארג סָאד ןּבעלסיוא ַאד רימ טימ טעוװ ריא
 ,דרע חטש ןסיורג ַא ןעוועגסיוא ןיּב'כ
 ;תוירבדמ ,טעטש ,תונידמ
 ,םינַארַאנ עטסקיטכעמ יד ןעזעג
 ךוּב-השעמ עסיז סָאד ַאד ןּביײלּב זנוא לָאז --- ןוא

 .רעדנואוו ןוא טייקשידלעה רעייז ןופ

 גיוא רעזנוא ןופ ןוז רעד רַאפ ןעילּב סע לָאז

 גונעגו גונעג ןייז זנוא טעוו'ס ןוא
 טפַאשדנאל עליטש:ךאלמייה יד
 .רעטסנעפ ןקיטעמוא רעזנוא ייּב טגייווש סָאװ
 ?חטש םעניילק םעדיטַא ןיא טכעלש ַאד זיא סָאװ
 ןַארַאפ טײקמירַאװ רערעמ ךַאנ זיא ואוו
 ? טכַאנרַאפ ַארג ןיא שיט ןופ גערּב םעד ייב יוװ
 ,טשינ טמוק רענייק

 ,טשינ טמוק רענייק
 ,טשינ ןעמ טמוק ,ונ

 ,טריפעג ךַאלרעיײפ ןסעומש ערעזנוא ןּבַאה רימ
 ,םישוריּפ עקיּברַאפ טימ טלעוװ יד טסיירטעג
 טַאלּב עטצעל עַארג סָאד רָאלק זנוא טרעוו טציא
 ,טכיל ןעקנופ עניילק יד ךיז ןשעל'ס ואוו
 ,טַאז רשפא ןוא ,דימ ןענייז רימ
 .ךיוא טייקנייש טימ ,ןיילא דייל טימ רָאנ טשינ
 ,העש רעסַאלּב רעד ןופ ןײגּפָא טשינ ךָאנ ןלעו רימ
 ,ךיז טימ טוג ןוא ליטש ןּבעל ןלעוו רימ
 .נוא טשעל רעטלע עירפ יד

 .טלעוו יד ּביל ךַאנ ןּבַאה רימ
 טַאג טימ ןייג ןלעװ ךָאנ ןטלַאװ רימ
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 ,רעפרעד יד ןופ געווטייז םעד ייּב הוולש ןיא
 דלעפ ןטורעגּפָא םוצ קידרעּבליז ןעלכיימש
 .סגדַאל עיולּב יד טימ רעּביטש יד וצ ןוא
 .טסּברעה שדוח רעטשטנעּבעג
 .גרעּב עטייוו יד ףיוא ןעדוס ןעלּפענ

 .ןפַאלש רעדלעוו יד ןיא ןעגנאגעגקעווַא ןענייז ןטײקידלַאג עלַא
 .ןדירפ רעדנַאלּב רעקירעילטימ רעד טור ַאד
 ,ליימ עכַאלטע רַאנ זיא טלעוו רעד ןופ סיורג יד
 ,רעטנוא ואוו ןוז יד טייג'ס שרעדנַא יו ןסיוו ףרַאד רעוו ןוא
 דנַאל רעזנוא ןופ ץינערג יד ןייגרעּביא ףרַאד טרעוו ןוא
 ,תונבל ייווצ למיהטנוװַא ןיא םואדדעייג'ס ואוו ןיהַא
 ,ןסקַאװ רעמיוּב םינימ ערעדנַא ןוא
 ןליּפש םיגהנמ ערעדנַא ןוא
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 ןייר

 עגר ַא לַאמַא טפערט
 ,רימ ןיא גנורעטייל
 רעטיירפרעד ַא ךיא יג
 ,ריט סאנוש ןיימ וצ

 ,רעדורּב ,טשינרַאג טשינ ּבָאה'כ
 .טיול ַא ריד ןופ רעמ
 ,המכח'רעּביא ןייק טינ
 .טיורּב קירּביא ןייק טשינ

 טייקנייש רעּביא ןייק טינ
 ,קילג רעכעה ןייק טינ
 דובכ רעייז ןופ ןוא
 .קיטעמוא רימ זיא

 ןענח עלַא יד ןוא
 -- דייר ענייש יד ןופ

 ןצרַאה ןיימ ףיוא קזוח
 ,טיורב ןיימ ףיוא רעיורט
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 דיל
 ,ןעמוקערּביא וטסעוװ ןענייּפ עניילק עלַא

 .ךַאװ ַא ,רָאי ַא ,גָאט ַא --- ךיוא עסיורג יד

 ןעמורפ ַא לתבש ןטצעל ַא טײלַאּבסױרַא
 .ךַאװו רעטסיוװ ןוא טלעװ ןוא שינעלגַאװ ףיוא

 ,ןּביז ,ליימ יירד ,ליימ ייווצ סע טייג

 .טסיװרַאפ ןוא בורח --- בושי ַא ואוו ןוא
 ,ןּבילּבעג רָאנ עלעדייז ַא ,עלעּבַאּב ַא
 .סיפ עניד יד ףיוא ךיז םיוק ןטלַאה

 ,לפיוה ַא ןיא למיוּב ןקורט ַא טייטש
 .גייווצ ןייז ףיוא ךאלטעלב יירד ןרעטַאלפ
 ,לפייר ןיילק שירעדניק ַא טױלּפ םייּב טגיל
 ,טגייווש ןוא קיטעמוא ןוא ליטש סע טגיל

 ,טלמירד עלעדײזטלַא --- ! ףלעהטַאג ,ףלעהטַאג

 ,טנַאװ רעד ןּבעל לעווש םייּב טרַאּפשעגנַא

 למיה רעטייוו-רעפיט ןוא רערעטיול ַאזַא ןוא
 ,דנאל רעדנַא ןַא ,טלעוו רעדנַא ןַא ןופ יו
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 ןטקָאּפ

 ,טַאג ,זנוא עז ,עז
 םייול רוד רעקירעּביא ןַא

 ,קלַאפ ןטלַא רעזנוא ןופ ףיוה-תולג ןיא
 .טינ טרעה רע ןוא םירומזמ םיא ןעגניז רימ

 קרַאמ ןסיורג ןפיוא טרעטַאלפוצ זיא רע
 ,גרַאװכַארּב תורצוא עצנַאג טרָאד ןייא-טלדנאה ןוא
 םערַא ןטכער ןפיוא הבהאב טגארט רע
 לסקַא ןקניל ןפיוא ןוא עטַאל עלעג ַא

 טלעוו רענייש רעד ןופ ןעגנַאר יד --- עטַאמש ענירג ַא
 ;טײקכַאװש ןייז ןוא תונואג ןייז רַאפ
 ץנאג ןוא קידעבעל ןייטשפיוא ןייז רַאפ
 ;ןעמארגַאּפ ןופ עטעּפַאל רעד רעטנוא ןופ

 תואחסונ קיצעּביז ןיא ןעגניזפיוא ןייז רַאפ
 ןצנַאט ןייז רַאפ :תיפי המ ףיוא תיפי המ
 תורות עדמערפ ןוא ענעגייא טימ

 .סמערַא ענעקַארשרעד-קירעטיצ יד ןיא
 ,סע רע טצנַאט ,ינעטַאג ,טָאג ,ַא ריד ןגעקטנַא

 ןטלייוװרעדסיוא םעד ריד ןגעקטנַא

 ,רעטעג עלַא ןופ םענעּבילקעגסױא םעד
 .רעטעגנייטש עלַא ןופ ,רעטעגצלַאה עלַא ןופ

 ,למיה רעדלעפ עקידתובחר ליפיוזַא טסמענרַאפ וד סָאװ ,ךיד
 ןיא טשינ טסכיר ןוא טייקיּבייא תולחנ ליפיוזַא
 ;עטַאּפַאק עקידתלכת עיולּב-קיטכיל ןייד
 טכיליולּב ץמש ַא רַאנ רעטנורַא טספרַאװ וד סָאװ
 ,ןטרָאד ןכייט ,ןכיוה עכַאלדנעמוא יד ןופ

 םייח-לצ ןקידעכַאװ רעזנוא ןיא טרעוו'ס ןוא
 .תבש ןיילק לכעגר ַא ,לכעלייוו ַא
 ,ךאלרעטכייל יד ןרעייש רימ
 ,ךַאלהרונמ יד ןרעייש רימ
 טנדייזעג-סייוו ,תולכ ערעזנוא ןוא
 ,ערשכ --- טסעלטַאעגיולּב

 ,למיה ןיא ריד וצ ךאלרעטסנעפ יד ךרוד ןקוק
 סנקלַאװ ענעדלַאגניג יד וצ ךיז ןענח
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 ךאלרעייפ טגנילק טכַאנרַאפ רעד ואוו
 .ןקַאלג-זלַאּפוק עקיטכיזכרוד ענייז ןיא
 --- ,רימ רַאנ ,רימ רַאנ

 ,םייול רוד רעקירעּביא ןַא
 קַארשעגרעּביא ןענייז סעריל ערעזנוא
 תונמחר ןופ רעּביא ןעייג ןגיוא ערעזנוא
 ,ןײלַא עקַאט ךיז וצ ,ךיז וצ
 ,ןייטש ןּבילּבעג ןענייז רימ הכרעמ ַא רַאפ סָאװ ףיוא

 דנאלנטיוט ןלעקנוט םנופ חישמ רעד זַא
 גנונפַאה עטסלעה רעזנוא ןרָאװעג זיא
 .דנַאר ןקיטעמוא םעד ייּב סנטַאש יד רַאפ
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 רבקנ הפ

 ,לגרעב ַא ךיז לטױלּפ םייּב טרַאּפש
 ,תביט רעטלַאק זיא טפול יד ןוא
 טייקסטוג עמורפ ,טייקסטוג עליטש
 ,תובצמ ןופ סנסופוצ םייּב

 לגיופ ַא ּפָארַא ילפ ַא טוט
 ,לגייפרעטניוו עַארג יד זופ
 ןַאט-ריר ַא רָאנ לקסיּפ ןטימ

 ,לגייווצ ַא ןופ זייא-יינש עטלָאק'ס

 לגעטש ַא יינש ןיא טירט ןדיינש
 ,ןטרָאד ןוא ַאד רבק ַא וצ
 ,ןפַאלשרַאפ טייקיּבייא ןיא ףיט
 ,ןטרַאװ ,ןטכַארט ןַא ,ור ןייז זיא

 ,םולש ןוא ליטש לגרעּב ןיימ טגיל
 ,םירבק עלַא ןופ רעקיאור
 ,ןופצ ןופ ןַא לטניוו ַא טמוק
 ,םורד ןופ ןַא לטניוו ַא טמוק

 ,סנסופוצ ןיימ ייּב סיוא סע טכיילּב
 ,סנּפַאקוצ ןיימ ייּב סיוא סע טכיוה
 ,עטוג וד דרע ,ובוט המ --- ןוא
 ןפַאלש וצ לעווש ןייד ייּב רימ זיא

 ךַאלטעלּב-רודיס ףיוא ואוו-ץעגרע
 ,רעדיל עניימ ןעקנַאצ ,ןענערּב
 רערעמ טינ ַאד ןיוש טצעװ רענייק
 ,רעדיל עכלעזַא ןדניצנַא
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 ןרָאצ

 ןריפ וטסעװ ןדייל עניילק ךרוד

 | .עסיורג תונויסנ עקילייה וצ

 ,ןריט עַארג ןופ ּביױטש םעד קנירט ךיא

 ,סנסיורד עטכיוררַאפ ןופ סנטָאש יד

 ,ןליופ ,ןרַאװק טוט טײקמירַא יד ואוו

 סענישיזענַאּב ןשיוצ ןּביילק רעדניק ןוא

 ןליוק לַאפּפָא סנגרַאמ עטלַאק ןיא

 ,האנש יד ,ּבוטש ןעלקניוו יד ןיא ןוא

 ,ןרַאצ רעטכערעג רעד ןוא רעצ רעד
 ,ןקז רענדולּב ַא -- טעשטרַאקעגנייא ןגיל

 טנרַאװעג טלעװ רעד ךיוה לָאמנייא טָאה

 .ןקָארשרעד ןלַאפעגקירוצ זיא ןוא

 גנונרַאװ ןייד ,שטנעמ רענעלַאפעגקירוצ

 .ןעגנעה ןּבילּבעג טלעװ רעד ןיא זיא

 ןרַאצ ןייד ,שטנעמ רענעלַאפעגקירוצ
 ןעגנערּב תומרח ,תוברוח רעטנוא ןופ טעוו

 ,רעצרעה יד ןא רעּביפ ןגנוי םעד

 ,סמערַא עקידנרעטַאלפ טימ ,קערש ןַא

 עטכעלש ןוא זייּב סָאד ! דלַא ּב ןפַארטש ןוא

 ,םירבק עירפ רַאפ ,טנעוו עלכוט רַאפ

 ,םידבע םד רַאפ ןוא השוּב רַאפ
 ,ןענורעג זיא סָאװ טולּב ןרַאג רַאפ

 ןדָאש ןייז רַאפ ,רעװנָא ןייז רַאפ ןוא

 .וענופעג טשינ ןוקית ןייק ךיז רַאפ
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 טלעוו יד

 ,רעלגָאװ רעדעי ,רעלטעּב רעדעי ,ַא
 ,םייהַא ןעמוק ךָאנ לגָאװ ןייז ןזוֿפ טעוו

 ןּפעלשרעד טלעוװ רעדמערפ רעד ןופ טעװו
 ,ּבייל ןייז ףיוא סעטַאמש עטצעל יד

 ןענעגעגַאּב ךַאנ םיא טעװ השוּב יד

 .לעווש רעצראווש ַא ףיוא לָאמנייא טינ
 ,ןײגקעװַא םיא ןופ ףוס לכ ףוס ןוא

 ,טכיזעג טלַא ןייז ןופ ןַאטּפָא ךיז

 --- ,ןפערט בושי ןייז וצ טעוװ רע זעוו זוא
 --- ,יינש יצ ןירג ,רעמוז ןייז טעוו'ס יצ

 טרָאד ןייטש עצנַאג ַא ךַאנ טעװ םייה ןייז
 ,טנעוו ריפ עמירַאוװ עלַא ףיוא

 ! םולח רעקירעיורט רעסיורג ַא

 שיט רעטלַא רעד --- !רַאװ עסיורג ַא

 קילייה-שרעדניק ןּבָאה טנעה ענייז ואוו
 ,טשימעג ךאלהשעמ-רעדניק יד

 רעדניק ןטרַאד רעדיוו ןציז טציא
 ,דלַאג ןזיורק ןוא ץרַאװש דךַאלּפעק-יײש
 רעדליּב-רעדניק ,רעכיּב"רעדניק ןוא

 ,טלַאמעג לעג ןוא טיור ןוא יולּב טימ

 ? עניילק ,ןלייצרעד ךייא ךיא לָאז סַאװ
 ? טלעוו רעטייוו ,רעסיורג רעד רַאג ןופ
 לפרעד ַא ןופ השעמ ןייא רָאנ ּבַאה'כ

 ,טלעוו רעד ףיוא לפרעד טושּפ ַא

 ןענַאמרעד םעדדזַא רימ ךיז טוג זיא'ס
 ,טנייה םענייאניא ךייא טימ ץיז'כ זעוו
 רעטלַא ןַא ּפמָאל ַאזַא ךיוא טָאה טרַאד
 ,טניישעג שיט ןטימ ןרעּביא
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 ןעגנַאהעג ןענייז טנעוו יד ףיוא ןוא

 :יד יװ ןעגנוטפעה עכלעזַא

 לקירּב ַא ,ךייט ַא ,דלַאװ לגרעּב ַא

 .ירפרעדניא ןופ ןוז עדלימ ןוא

 ןעמוקעגמייהַא ךיוא זיא טרַאד ןוא

 ,דמערפ ןוא טייוו ןופ עדייז רעטלַא ןַא

 ,ןקעטש ןדימ םענעגיוּבוצ ןייז טימ
 .דמעה רעטלַא רענעסירוצ ןייז טימ

 ?ןןלייצרעד טנייה ךייא טלעוו רעד ןופ ןוא
 ןייש ןוא טוג רשפא זיא טלעוו יד
 לקניוו ריא ןיא ךיז ןעילוט סָאװ יד וצ
 .ןייז לגָאװ ןיא טשינ ןפרַאד ןוא

 רעטסנעפ רעייז ןיא ןיײרַא טקוק יז
 ,גָאטייּב ןוז רעקידנכַאל טימ
 לּפמעט ןעיולּב ריא ןיא ייז טפור ןוא
 .קַאלג םענעדלַאג ןקיטכַאנרַאפ ריא טימ



 ןעמַאמ ןיימ וצ

 ןוז ןייד ךיז טָאה זיא סע יװ ,עמַאמ ,עמַאמ
 ,ןגָאלשעגכרוד ןיוש דלַאּב ןּבעל ןּבלַאה ַא
 ועורי-קיּבייא םוצ ןתמא ןַא ףיוא ךיז טיירג ןוא
 ,ןגָאװ ןטסוּפ ןרעווש םנופ ךיז ןענַאּפשסיױא ןוא

 ,טגירקעגּפַא ךיז טָאטש עּבלַאה ַא יו רערעמ טימ

 .ןטעּברעּביא ןדעי טימ ךיז ךיא ייג רעטציא ןוא
 ,טקירדרעד ןוא לפש ךיא ייטש עקיליװזייּב יד רַאפ
 .ןטערט לסיּבַא ךיז ךיא זָאל םישּפט יד ןופ ןוא

 ,טניימ ןעמ יו רעטכעלש ךָאנ ;טכעלש עדייּב ןענייז ייז
 .ןגיוּבעג ייז רַאפ טייטש ןעמ ןעוו --- ךַאלניילק ןוא
 ןייצ עליופ ,סעדרַאמ ענעלאפעגנייא ,ןױש-טלַא שטַאכ

 --- .,ןגיוא עקידּבעװניּפש יד ןיא ןטַאש רעטיוט ןוא

 ,ריט ןיא ייז וצ טּפַאלק ועמ ןעוו ,האנה יז טוט
 ,רעטרעוו עליואוו יד ךרוד טלכיימש האנש יד
 ,ריד רעּביא הענכה עכַאלדירפ ןעעז ייז רהעמ סַאװ

 ןטרעטשוצ ןייד ןּבעל ןייד ףיוא טליגכיילג רעייז טלעווק

 ,טרעקרַאפ ,טרעקרַאפ ,טרעטשוצ טשינ טשינרַאג זיא רימ רַאנ

 ןרַאװעגצנַאג רימ ןיא זיא טיײקנכַארּבוצ דס ַא
 דרע רעקיזַאדרעד ףיוא רעיורט ןסיורג ןרַאג ןופ
 .ןורכיז ןיא ןטכייל קיטכיל סעּפע ךַאנ ץלַא טּביילּב

 ,גנידצלַא ,גנידצלַא טשעלרַאפ טיוט רעד .:סייוו ךיא

 ,רבא ןקיטכיל ןדעי ןוא קנאדעג םעד ןוא גיוא סָאד
 ןייז טױט םעד טעװ סע ,רימ ןיא גנַאל ןיוש ץלַא טקנַאצ יווייס

 גנירג
 .רבק ןיא ןריפּפַארַא ךימ ןוא ןשעלסיוא ךימ

 ,טינ ךיז םעש'כ ,ןעמענ סמערַא יד ףיוא ךימ טעוװ רע

 ןעלגניא וצ ביל שרעדניק ךַאנ ךיז םויה דע ּבָאה ךיא
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 דיִל ןיימ ןיא ןעגנאגעגניירַא שירעדורּב רָאנ זיא'ס רעוו

 ,ןעלקניפ טפַאשגנוי ןיימ ןטעמוא עלַא ךרוד ןעזרעד רע טָאה

 ,ןיד טלסעטעגמורַא ךימ טנלע ןיימ טָאה --- רעדיוו ןוא
 ,רימ םורַא דמערפ ַאזַא רַאפ קערש רעד ,טײקמַאזנייא ענדולּב יד

 ; טילגעג ,טדנעלּבעג גיוא ןיימ טָאה ןכײצלגַאוװ רעד ּביוא ןוא

 ? ןיהואוו

 ,עמורפ ַא טייקרעכיז עקידנטסיירט ןימ ַאזַא םורַא ךימ טמענ

 .ןעזעג ךיד דימת ּבָאה'כ יו רעטציא ךיד עז'כ ןוא

 .עטַאכ רעמירַא ןַא ןיא וטסניואוו ןטרַאד ךיוא ; סייוו'כ ןזוא

 -- ןעשעג טרָאד זיא ריד סָאװ סנ רעד --- עקיצנייא'ס ןוא

 ,ןטַאט ןטוג ןטימ טּפַאשּביל ןיא ןענעגעגַאּב ךיז סָאד

 ,ןייגוצ לכעלוש ןופ סיוועג רע טמוק טכַאנרַאפ

 .רעדינַא שיט םוצ ךיז טצעז ,טנעה יד ךיז טשַאוװ

 ןייר ןוא טמַארעגוצ ןגעקטנַא עצילַאּפ ןפיוא ןוא
 ,רודיס רעד ןוא רוזחמ רעד ןוא שמוח סנטַאט םעד

 ,קעװַא זיא רע ןעוו טַאהעג ךיז טימ ייז ןּבָאה רימ
 ,זעמַאזוצ ןיוש עלַא ןענייז רימ --- ַאד רעדיוו ייז ןענייז טציא
 ,קעלפ רעַארג רעד ךַאנ ךיז טעז רעטסנעפ םייּב טנַאװ ןפיוא ןוא
 .עמַאמ עניילק עליטש יד ,עקיּבלעזיד ץלַא טזיּב וד ןוא
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 ...יגעה יננה

 :ןעוועג ױזַא זיא טָאג וצ הליפת ןייז

 טרעהעגוצ ךיז ,ןטלעוו עלַא ןופ רַאה ,רַאנ ּבָאה ךיא
 ליומ ןגייא ןיימ ןופ םירוּביד ערוכיש יד וצ

 .ּבייל רוכיש ןיימ ןופ ןשינעטסולג יד וצ זוא
 ּברַאפלּבעװש רעקנארק טימ וטסלקנוט טציא
 .סע טסלּפמארטוצ ןוא םינּפ ןיימ

 ןילַא ךיז רעּביא ץלַא ךיא גיל ךַאנ ןוא
 ןח ןוא הפינח רעקיצריוװעג טימ ךיז ּפַאטש ןוא
 ,רַאה עקידנקלעוו עניימ למיױּבױדלַאג טימ ּבלַאז ןוא
 רַאװ רעּברַאד ןיימ ןופ לגיּפש ןּברַאה ןרַאפ ךיז לעטש ןוא
 ,שיילפ-ןקַאּב בורח ןלַאפעגנייא'ס רעטסיימ ןוא
 -- טולּב ןעקנופ לזנעּפ ןטיור םעניד ןטימ דניצ

 ןּבעל לטיונק ַא ,לצינַאק ַא

 ,סיוא סע טסשעל וד -- ןוא

 ""טלַא טסרעוו ,טלַא טסרעװ ,ןרעוו טלַא טספרַאד,,

 ,ןײלַא ךיז רעּביא ןעלטייט רימ ףיוא טשינ וטסרעה

 ,ריד רַאפ ץלַא ךַאנ דיז עשטשעּפ'כ ןוא
 דַאנג לסיּבַא םַארק רעקילייה ןייד ןיא ןפיוק ליוו
 .טַאג ,רימ טימ טעכיוא ךיז טצייר רעמערקדזהכ ןייד ןוא

 ,ףוג ןיימ ןופ טייקטצנימעגסיוא יד רַאפ ךימ טפרַאװ רע
 ,טדַאשרַאפ ןקינַאה עסיזרעּביא יד רימ ןּבַאה סע זַא ןוא
 ,טעז ענעריויעגרעּביא יד רימ ןיא טליופ'ס זַא
 .טעּב ןיימ ייּב טרַאװ טיוט םנופ ןטָאש רעליק רעד ןוא
 ,טנלע ןצרַאװש ןטימ ךיא ףַאלש
 טנַאה עקירענייב עלעג ןייז ןגיײלפיורַא זלַאה ןיימ ףיוא םיא זָאל
 ,ןיק ןטלַאק ןקיכעציּפש ןייז קַאּב ןיימ וצ ןוא

 :עשר רעד ,רימ ןופ ךַאנ טקזוח רע
 ! תושלח רעשירַאנ ,ךיז וטסלקנעווק סָאװ;;

 ? ךיא יו ןעד ץעװעסַארק רעמ טזיּב
 ? עניימ ןופ ערענעש ןעד ןענייז טנעה ענייד
 ? רעניימ יוװ רעקידרעקוצ --- ןּפיל ענייד ןופ שַא'ס ןוא
 !רעניײיד יו סופנכַאנק ןיימ --- סנײאצלַא
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 ךיז טרַאפסַאפ טשינרַאג לטניּפ עסייוו עטלַאק'ס ןוא

 "",ץיּפשזַאנ סנדייּב רעזנוא ףיוא

 ,רַאה רעטכערעג ,טַאג ןיימ ,ריד סָאד לייצרעד'כ

 ,ןײרַא טנעוו עניימ ןיא טשינ רענייק טמוק'ס
 .ןרעהסיוא ךימ טסלַאז וד ליוו'כ ןוא
 ,.גונעג טייצ עדייּב ןּבַאה רימ

 ןענעקלַאװ סנסיורד יד
 ,טלעו חטש ןצנַאג ןפיוא זיא טניװ ןוא טסיוװ ןוא
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 טלעוו עטעּפש

 ,טנרעלרַאפ עטלַא טימ ךיז ּבַאה ךיא

 ,טליּפשרַאֿפ גנוי ךיז עגנוי טימ ןוא

 ,טנרעטשוצ טכַאנ יד יו זיא המכח יד

 ,דלימ טייקסטוג יד -- טנװַא רעד יו

 ,ןוחצינ ןיא ןּביולג עגנוי יד

 ,טלַא ייז ןרעוו --- ןגיז ייז ןעוו
 ,ןכַארּבוצ טגיל ןוחצינ רעד
 ,טנַאה ןייז ןוא דרעווש ןייז --- ןכַארּבוצ

 ,לּביטש-רעטלע ןיא ןײלַא ץיז'כ

 ,טָאג ,שינעטער ןייד ןזייל וואורּפ

 ,ּבײרטרַאפטיײצ קירעיורט םשל ,ךיז ױזַא

 .טַאטש ןיא רעמ טשינ ןיוש ייג ךיא לייוו

 ,טלטייקרַאפ ךיא ּבָאה לעטשיקרַאמ ןיימ
 ,סיוא ךימ טלַאה רַאה"שדקה רעד

 ,לטיורּב ַא -- ךַאװ ַא ? ךיא ףרַאד סָאװ

 ,זיומ עטלַא ןַא יו רעמ טינ

 ,תודוס יד ןופ ןפערט טשינרַאג לעוו'כ
 .ךיוא ןפערט טינ ןיוש ליוו ךיא

 ,ןרַאדרַאפ טוט טנַאה ןיימ יװױזַא
 ,טכיילּברַאפ גיוא ןיימ ןופ טכיל סָאד

 ,לבייט טנקירטרַאפדזוז ַא

 ,טרָאד ןופ סױרַא ךַאלטיר זקעטש
 טייקיטכיל עכיילּב ענרעּבליז ַא
 ,דרַאּב ןיימ ןופ ּפַארַא-טרעּבליז
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 טנַאזירָאה רערָאלק

 זגורב לגניא ַא יװ לייוו ַא טסרעוו

 .דניק וד ,לקניוו ַא ןיא טספיולטנַא ןוא

 תוגאד יד ןוא דייל יד ,רענרעד יד יו

 .טניוו ןופ ןענייוו סָאד -- דחּפ רעד ןוא

 ןּברַאדרַאפ ,ןרַאדרַאפ רענרעד יד דיוא
 ,טילּב יד יװ ,טיווצ סָאד יװ ,ןּברַאטש זוא

 ןברַאפ סנגיוּבנגער םעד יװ ,טייקדנילּב רעייז
 ,טיצרַאפ ןטפול ןופ טייקכיילּב רעד טימ

 ןרָאי יד ןופ טעּפשרעדניא טסעוװ וד זַא ןוא
 ,לַאט ןקיטכַאנרַאפ ןיא דימ ןטערט
 ןרָאד םנופ ןכייצ ַא ןכוז וטסעוו
 ,לָאמַא טנגעגַאּב ךיד טָאה סַאװ

 ןהגאד ןוא רעיורט ךיז ןענַאמרעד ןוא

 דיירפ רענעטלַאהַאּב ,רעליטש ַא טימ

 ןגייווצ יד רעּביא טיווצ-רעמוז-ירפ יו

 .טױלּפ ןּבעל זַארג ןיא ורּפַא ןייד ןוא

 ןּבילבעג ךַאנ תוכז ַא ריד זיא'ס ּביוא ןוא

 ,טכיל ןופ עיזיוו ַא יו ןעז וטסעוו

 ןבירשרַאפ ריד ץרַאה ןיא טָאה ןייּפ יד סָאװ
 .טרירַאּב רעגניפ עקיטולּב טימ ןוא

 -- ,ןטלַאשעג ריד טָאה סע סָאװ ץלַא ןוא

 טסיירט עקידנטעלג ןוא עטשטנעּבעג ַא
 ,ןטלַאה ךיד טנַאה ןרַאפ ךילרעטסעווש טעוו

 ,טסייג וד רַאנ ואווװַא ןטיײלַאּב ךיד

 ,םלוע תיב ַא ,סָאג ַא ,געוודלעפ ַא ףיוא

 .טורעג טָאה ןטָאש ןייד ואוו םוטעמוא
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 טפַאשלױַאװ ןוא םימחר ןוא דסח סטָאג

 ,טוג טּבעלעגּפָא ןייד ףיוא ןדירפ טײרּפש

 ןעמוקעגרעּביא טזיּב סַאװ הכרּב ַא ךַאמ
 טייוו ןופ ןטכארטַאּב ךָאנ טסנָאק ןוא
 ןעמורַא יד ,טלעוו רעד ןופ סיורג יד

 ,טיוט ןופ ןטַאש ןיא דַאריּבלַאה ןיא ןיוש

 טנװַא םוצ ןרעטסנעפ דַאלעּביטש עטוג

 ,טפול רעד ןיא סיוא ךיז טליק גָאט רעד ןוא
 טנעַאנ ןוא רַאלקיזייש ריד טרעוו סע ןוא
 ,טפור סָאװ טייקטייוו רעד ןופ םיטש רעדעי

 ,טלמירדרַאפ לקנוט ןיא טרַאד דלַאװ ןופ יצ
 טנַאוװ ַא ףיוא רעמַאה ַא ואוו ףיוה ןיא יִצ
 --- ,למיה ןטייוו טייוו ןופ ,למיה ןופ יצ

 ,טנַאקַאּב ןוא רָאלק ריד זיא לוק סָאד
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 םע דכָאנ

 ןּבעל רעדיוו ָאד ןלעוװו רעּביטש עבורח יד
 .סענַאזַאװ ענירג ןוא ךַאלרעטסנעפ עיולּב טימ
 ןּבענרעד דלַאװ םנופ ןעקניוו טעװ רעמוז רעד ןוא
 .סענַארַאװ עטצעל ייווצ ןופ ילפּפַא ןעמוטש טימ

 רעדורּב רעד ןציז טעװ קינַאג ןדימ ןפיוא ןוא

 .ןכַארקעגּפַא ,טקַאלּבעגּפָא טכארט ןשרענלעז ןטימ

 רעדיל עשרעדנעלדמערפ ןופ סעידַאלעמ ןענַאמרעד ריז

 | ,ןוחצינ ןופ קעּפ יד טימ ךיז טימ עטּפעלשרַאפ

 ,ןסעזרַאפ ךיז טייוו ףרַאד-םורד ןיא ןכַאװ
 ,ןדניזעג עדמערפ ןופ ןרָאװעג טשימייהרַאפ

 -- ןסעגעג לזעק ןשישטייד טימ טױרּברַאד ןוא
 .ןדנילּב ַא רעטַאפ ַא טימ רעּבייװ ןּביז --- דניזעג ַא

 דגּב ןשיטַאדלַאס ןיא ןירַא ךיילג ירפרעדניא

 ,םימלצ ןוא ןלאדעמ טימ --- ,לַאטש טימ ןעגנַאהַאּב
 טעקורומ המהב ַא ,למיה ןיא טנַאּפש ןוז יד
 ,םענורּב םייּב רעמע יד טימ גנַאטש יד טעּפירקס סע ןוא

 למירד רעטַאמ ַא ...ךיז טנַאמרעד רעדורּב רעד
 .ןזַאלרעטנורַא ןעמערב יד ךַאלרעװש םיא טמענ
 למיה דָאר רעּבלַאה ַא ץלַא טרעוו רעלעקנוט
 .ןזַארג ןופ ךַאלזענ יד ןעמעטַא טייקיאיוט ןיא



 רעקרַאטש ךָאנ

 ,רעפיט דַאנ ,רעקרַאטש דַאנ ךיז זַאמרעד
 .שַא ןיא ןוא ןיאור ןיא --- רַאװ רענעי
 ןפיש יד טימ רעהַא ןעמוק סָאװ יד

 ,סַאג רעקידייל ַא ןופ דימ ןעמוק

 ,ןעמייה יד ךיז טגיוועג ןּבַאה ןרָאי

 ,טינקעגרעטנורַא ךיז ףוס םוצ ןוא

 ןעמיוק ןקילַאמַא ןייד ייז לייצרעד וד

 ,טילּבוצ לכיור ןרעּבליז ַא טימ

 ןענַאמרעד ךיז טזַאל יז סָאװ ךַאז עדעי
 ,דיל-עלהשעמ ַא ,השעמ ַא טרעוו
 ןענַאדנופ רעּבירַא ךיד טגניז סע ןוא

 ,טינ ןיוש ךיז טגניז סע ואוו ,ןיהַא

 ,עװַאקישט ןוא זיא סע ענדָאמ יוװ ןוא

 ּפיל רעד ףיוא טרָאװ סָאד טשינ רעמ דיז טגייל

 עװַאּפ רענעדלַאג רעד וצ טעּבעג טימ

 ּבוטש רעד ןופ סורג ַא ןעגנערּב וצ ריד

 ןעגנַאהעג זיא קירטש ַא ףיוא גיוו ןייד ואוו
 ,טגיוועג דיד טָאה לרעטסעווש ַא ןוא

 ןעגנַאגרַאפ טלעוו ןייד ןופ טפלעה ַא ןיוש
 ,קירוצ טייקטייוו רעד ןופ לעה טקוק ןוא
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 רעדניק ןייז ןליוו ייז

 רענעש ןוא רעליואוו ַאד ןעד זיא ןעמעוו

 ךייל יד ןוא ןייּפ יד סָאװ םעד יו

 רענעלק ,רעשרעדניק ,רעכַאלדירפ ןכַאמ
 ,טיוט םנופ סיורג רעקיּבייא רעד רַאפ

 ,ןדער ייז ,ןטערט ייז ךַאלעמַאּפ יו
 ,טנַאה ןרַאפ ריר ןקירטיצ ַא טימ
 ןדעי וצ טקידלושרַאפ ןעלכיימש ןוא
 ,דנַאל ןוא טלעוו רעּביא דמערפ קיּבייא

 רעדניק ןייז ןליו ייז :סיוא טעז סע

 .טלעוו רעד ןופ גיוא ןיא --- שרעדניק ןוא

 רעדנואוו רעקירעיורט ַא --- טייקסיורג רעדעי

 .טלעטשרַאפ --- ןוא דמערפ ןוא גנע טכַאמ

 : ךַאלטרעצ ייז ייּפ טעּב טייקיניילק רעדעי

 .געוו םעד רעּבירַא ךימ ריפ

 רעטרעוו עטושּפ ןופ ןח רעד ןוא
 .געט עשרעדניק יד ןופ טכיל טימ טיולּב
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 טכילנרָאד

 ,טקידנואוועג ּבייל ןיימ טַאה דרע רעקיזַאדרעד ףיוא

 ,ןלייה טייקידנואוו ןיימ טצוו דרע עקיזַאדיד זוא

 טנגעגַאּב ַאד גנוי ךיז ןּבָאה רימ סָאװ טוג ,יוא

 ,ןלייט ךיז ןדייל טימ ןוא ּבייל טימ ןוא דיירפ טימ

 ,רעדילג עניישיסייוו ןוא ליומ סיז ַא טסָאה וד

 ,ןגייווש גנַאל ןכַאמ סָאװ עקַאמשעג רעטרעוװ ןוא
 טרעדינעג טנעה ענייד ןופ טָאה סָאװ גנואילּב ַאזַא
 רעדיל ןיא ,גנוּבלַאז ןיא ּפָאק ןיימ רעּבירַא
 ,ןגייווצ עטסגנוי יד ןופ ןלַאפעג טינ לָאמנייק ךַָאנ זיא

 ,ןפור ךיד ךיא רעה ןעמיטש ענעדלָאג טנזיוט
 ,ןײגקעװַא טשינ טסעװ וד רַאנ ,ךיוא ייז טסרעה וד
 ,ןעלקניוו עקיטעמוא יד טימ ןזָאל ךימ וטסעוו יו
 .ןגער ןקיטכַאנרַאפ ןוא רעטסנעפ ןטלַאקיַארג ןטימ

 ןטרָאד ףיוהרעטסיולק ןיא ןלַאּפָאט עסַאנ יד טימ

 ,םיריזנ עטרעווילגרַאפ טימ ײלַא ןַא יו ױזַא
 ,ןלָאּפוק-םימלצ יד ןכירקרַאפ למיה םענרומכ זזיּב

 ,ןריט עשיטָאג-לעג יד --- ןלייה ןיא יוװ קירעדינ זוא

 ַאד טעּב ןיימ וצ טכַאניטעּפש ןעמוקקירוצ טשינ טסעוװ וד זַא
 ,ןגיל ןוא ןטרַאװ ַאד ןענַאק טשינ רעמ לעוו'כ ןוא
 ןעמוק ןייד ךַאנ יירשעג רעד ,ןעמַאנ ןייד ןופ גנַאלק רעד
 ,ןגיוושרַאפ ןרעוו רימ ןיא םוטש-קיטכעמנוא טעוו

 ,ןייז טרעשַאּב ןיוש ױזַא טעוו'ס :ךיזיייּב ןכַאמטוג ךיא לעוו

 ןיוש טרַאװעג ַאד רימ רעּביא טסַאה וד ליפיוו ןוא

 זעמוק ןלעװ טציא --- ןזעוועג גונעג ןוא טוג זיא
 ,ןטכַאנרַאפ ערעמוטש ,ערעַָארג ,ערעדנַא

 ךַאלעמַאּפ ןעלקניוו עניימ ןופ ןײגסױרַא דיא לעוװו
 --- ןלַאּפַאט יד ךרוד ןוא רעדיילק עלעקנוט ןיא
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 ,ןענַאװנופ טשינ סייוו ןעמ ,רערַאד ַא םירגליּפ ַא
 ןלָאט ןוא ךַאלפרעד ,זגעווגרעּב ערעסַאװ ןופ

 ,לריט ןשרעטסיולק םוצ -- ןוא טּפעלשרעד ךיז רעהַא

 .ןרָאדירַאק יד ךרוד רעטייוו ןוא טנפעעג

 ,רעדורּב רעטרעיורטרַאפ רעד ,ןגעקטנַא רע טגנעה טָא

 .ןרַאד ַא --- ּפָאק ןפיוא ,ןכַאנק ערַאד --- סיפ ןוא טנעה

 .ןרַאד .ַא ּפָאק ןפיוא ,ןכַאנק ערַאד סיפ ןוא טנעה

 .רעגניפ ענעכָארּברַאפ טימ ּפָאק םייּב ךיז ּפַאכ ךיא

 ,ריקלַא ןַא ןופ סלַאמש ַא לריט ַא ןפע ךיא
 .ןעגנילק רעקעלג עטיײו .;רעהרעד ןוא ןייטש ּביילּב
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 רבק סעמַאמ ןיימ יב

 ,רבק ןיא רענעלק ,וטסרעוװ ןיילק ,עלעמַאמ ןיימ
 ,רענייּב ןוא רַאנ טיוה ,עלעמַאמ ןיילק קניניד ַא
 -- ץערַאק ןיא למייה סָאד ,לּביטש סָאד יװױזַא
 ,רענייטש יירד ןופ לעוװש ַא ,ןעלדניש ריפ ןופ ךַאד ַא

 ,לביט ןדײזדלַאג ַא ןגָארטעג טסַאה וד ןוא

 עטסנעש יד תבש-ברע ןעוועג טזיּב וד ןוא
 ,שדקה ןזיּב דַאּב ןופ ,סהכלמ-תב עלַא ןופ

 ,עטסנעלק יד ,עטסניד יד ,עטסרַאלק יד ,עטסליטש יד

 סרעקלַא ריפ עגנע ערעזנוא ןיא טזיּב וד ןוא

 .ןטעּב ערַאלק-סייוו ןשיווצ םורפ ןַאגעמורַא
 -- סעמַאמ עשידיא ערעייט ערעזנוא ,ָא
 ןטעּב סָאװ רעגניפ עסייוו ,ןטעלג סָאװ ןגיוא עמורפ

 ,רעטסנעפ יד ןיא גַאט ןקיטכיל םייּב ןטעּב יז
 ,עקנַאלש ךאלדנכוק ,עטרעיישעג רעטכייל ייּב
 ,ענװַאק ןיא בורק ןעמירַא ןַא סעּפע רַאפ

 .עקנַארק ַא רעטכַאט ַא ןוא טימעג ןכַארּבוצ ַא

 ,רעטַאט ַא וצ טריפעג רעטכַאט יד ןיוש טַאה ןעמ
 | ,ןכַאװ ערעטיּב ריפ ןסעזעג ןיבר םייּב
 ,ןלייה טוואורּפ יבר רעד ,ןטסיירט טוואורּפ יבר רעד
 ןכַארּבוצ טָאה טנַאה עקילייה סטָאג סַאװ סָאד רַאנ

 ,סע טסייוו עלעמַאמ ןיילק ...ןכַארּבוצ ןיוש טּבײלּברַאפ
 .םינּפ ריא ןופ ּפַא טשינ טייקכיילּב יד טייג רַאפרעד

 גנונפַאה ןַא לייוו ,טפַאה עלעמַאמ ןיילק עגולק סָאד

 ,םינַארַאנ עזייּב ,ערעסערג ךַאנ ןעמ טּביילּב

 ?ןגרַאמ ַא ןבעגעג זנוא טָאג ןעד סטָאה סָאװרַאפ

 ? טעקעװַא ןעד גָאט רעקיטנייה רעד טייג סָאװרַאפ
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 ,טעקורומ המהב ַא ?ןגרַאמ רשפא ,טנייה טשינ

 .טעקעמעג טשינ רעמ ןיוש ,ךַאּבענ עלעּבלעק'ס רַאנ

 עמַאמ עקניניד רעזנוא ףרַאװ ַא טוט ױזַא

 .םעטָא םייּב דיז טּפַאכרַאפ ןוא טרָאװ קירעיורט ַא

 ןרעטש ריא טלגיּפש רעקיטכיזכרוד ,רעכיילּב ןוא
 .הטרח ןיא גיוא ריא סנטָאש עלעקנוט ןיא

 ,ןשטנעמ וצ ןוא טָאג וצ תונעט ענעּבַארגרַאפ

 .ןגרַאּברַאפ ,זּבַארגרַאפ ןּבילּבעג ןענייז זוא

 ,רעיורט ןופ ןוא דיירפ ןופ רצוא ןַא זיא שטנעמ ַא

 .ןגרָאז עקיּבײא ןופ רצוא ןַא זיא שטנעמ ַא

 ,טפַאשּביל יד ןלייטוצ סָאװ יד וצ זיא ליואוו ןוא

 .עלַאּפ ןרעטניה ךיז ייּב טעמוא םעד ןטלַאה ןוא

 ןגעוו ענעפַא ןעצ --- ערַאװ ַא ןכַאמ ןוא

 .עלַאמש ןגעוומוא ףיוא ןעלגַאװרַאפ סָאװ יד רַאֿפ
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 ןייר

 ןּבעל ןרַאג ןייד ןעלגָאװּפָא טסעוו

 .דרע עַארג לטניּפ םעד-טָא ףיוא

 ןסורג עריא טסַאה -- טלעוו עסיורג יד
 .טרעהרעד דמערפ ןוא טייוו ןופ --- דיז וצ

 רעדיל יד טכארבעג יז ןּבַאה סע

 .ייג ןוא ךדאלרעדנואוו רעטכיד ןופ
 ,ךַאלרע טכַאמ דיל ַא ,קיטכיל טכַאמ דיל ַא
 .יירפ טכַאמ דיל ַא ,טײנַאּב דיל ַא

 ,ןגָארט וצ ךַאװ ערעווש יד גנירג טרעוו'ס

 .געט עשירעדניק עניילק סקעז
 רעּבירַא ייז --- וד ןוא ךיד ןריפ ייז

 .געוו ןקיּביטש ןוא ןקידמַאז םעד

 ,בוטמוי זיא טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןוא

 .ןירג זיא ,ליטש זיא ,ור-תבש זיא

 םענייק טינ ַאד ןיוש טגערפ רענייק ןוא

 ?ןיהואו :טרַאװ עקידנעשזדנַאלּב סָאד

 ,תבש ןופ טלעוװ יד יז זיא סָאד טָא

 ,טכיל ןוא דיל ריא יד ףיוא טפרַאװ יז

 שובלמ ןייד ריד ףיוא טרעוו קיטכיל ןוא

 .טכירעגפיוא טרעוו המשנ ןייד ןוא

 למיה ןוא דרע ריד טרעוו טנעַאנ ןוא

 .ןײלַא ךיז וטסרעוו רעטנענ ןוא
 לגניא ַא טמוק'ס יוװ ,ךיז וצ טסמוק וד

 .םיהַא טײקטעזדנַאלּברַאפ ןייז ךַאנ

 לגניא ַא יו טינ ןעד ךיז וטסַאה

 ,טיירדעגמוא טײלקרַאמ יד ןשיוועצ
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 ןרופ טרעדנוה ןשיווצ טעשזדנַאלּברַאפ
 ,טיונ יד טלעש ןוא טיידש ןוא טנייוו'ס ואוו

 ,טעפנח תועינצ עטלעטשרַאפ יד ןוא
 ,טריפעגרעטנוא ךַאליולּב --- ןגיוא יד
 סעקשטנעה ערשכ ,עסייוו זַא-טוט יז
 ,טכיל-תבש יד ןלײצּפָא םייּב

 ,בלח ן'אמט ןיא טיונק רעשלַאפ ַא
 טנַאה עמירַא יד זיא ךַאלרע רַאנ
 ןשַארג ןקירעיורט םעד טלַאצ סָאװ

 ,דנַאש ןיא ּפַאק םעד ּפָארַא טזַאל ןוא

 תוחוכ וטסּפעש תומימת רעדיטָא ןופ

 .שירפ ,קיטשרוד גנונעפַאה יד טסקנירט ןוא

 ,טנווייל רעטרַאה רעד זיא קיליײה ןוא
 ,שיט ןליוה ןייד ףיוא ךוטשיט רעד

 רצוא ןטדנעלּבעצ אמט םעד וצ טסַאה
 ,קרַאטש ךיז טרירעגוצ טשינ קרַאמ ןופ

 ןעמוקעג ןַאמירַא ןַא טזיּב וד
 ,קרַאמ ןופ ןעגנַאגעגקירוצ ןייר --- ןוא

204 



 ןונינ

 ,לבלוש עטלַא עקילָאטרעדינ סָאד
 ,ןחלש ןעמורק ןפיוא םירודיס עלעג
 ? ןטעּבעג לַאמַא ייז ןיא טָאה'ס רעוו סייוו רעוו
 ?ןטלַאּפ ןסייוו ןטימ שודקה דיגמ רעד רשפא

 ,דימת טלקניוװעג טָאה סָאװ לסחניּפ 'ר רשפא
 ; טעמוא ןהעש יד ןיא הניכש רעד טימ םיחוכיוו טריפעג
 ,וניבא ,עלעטַאט ,רעדלימ ייז ,שנוע ןוא רכש ּביוא
 ,החמש ןיא ךיד ןעניד ןסייהעג טָאה בוט םש לעּב רעד

 .ןעניד רעיורט ןיא ריד החמש טימ לעוו'כ
 ,ןעיירפ ןסַאג יד ןיא רעדניק יד דךיז ןלַאז

 ,ןעייווצניא עלעקניוו ןיא ַאד ןּבײלּברַאפ רימ זַא ,רימ
 ? תומוא ?ןשטנעמ ?ןדיא :ןובשח ןטסנרע ןַא רימ ןריפ

 ,תומשנ-דנו-ענ עטַאכ רערַאד ןיימ םורַא ןרעטַאלּפ'ס
 ?ייז וטסגַאי סָאװ ? יז וטסּביירט ואוו
 .ןרַאּפשוצ טנעוו עניימ ןלעוו ייז
 ?ןפלעה ייז ךיא ןַאק סָאװ טימ

 ? ךַאלרַאּב רַאּפ ענעקורט יד טימ
 ? ןַּפיל עַָארג יד ףיוא ןוגינ ןקיטעמוא ןטימ

 ןּפירקס וצ ףיוא טשינ טרעה טכַאנ עצנַאג ַא
 ,רעמַאק ןטסוּפ ןיימ ןופ לריט סָאד
 ,רעגעלעג םנופ ףיוא ךיא ייטש
 ,רעגייז ןקידנכַאװ-קיטכַאניײּב ןפיוא קוק ַא וט
 ,רעדינַא ךיז תוינשמ םוצ ץעז ,טנעה יד שַאװ
 ,רודיס רעסיורג ,רעסיורג ןיימ טרעוו תוינשמ רעד
 ,עטלַא םינוגינ טימ תוליפת ןרעוו םיקרּפ יד
 ,יתלבק זַא ,עטַאט ,לטעצ ַא סיוא ריד ךיא זכער

 ,ןגערּב ,זקע עלַא ןופ תושקב ,ווירּב ןטלַאהרעד ּבָאה'כ
 ,ןגערפ ,ןגערפ ,ןגערפ עלַא --- רעדניצַא ריד ייז ךיא ןעייל
 -- .ןּבעג רעפטנע ןזַא ,רעקיצנייא רעטַאּפ ייז טסעוו
 ,ןּבעל ןלָאז יז ךָאד וטסליוו יאדווא



 קנערדנָא

 .: סַאג יד ןעמעוורַאפ ןוא זיוה ַא ןעמעוורַאפ

 .רעגעלעג קיּבייא ןַא ריד רַאפ ןוא
 סַאג רעטסקיטייז ,רעטסיורג רעד ןיא ןיואוו דיא
 .ןגעווטעניידנופ ןטכַארט וצ ידכ

 / רתתמ

0 

 דירַאי ןוא קרַאמ ןופ ןכַאז ענייש ןייק
 .ןעגנערּב טשינ רעמ ריד ךיא ףרַאד
 ,טיווצ סָאד םיוּב ןפיוא יװ ,ןכַאז ענייש יד
 .ןעגנעה ךיא זָאל קרַאמ ןופ לסקַא יד ףיוא

 דיל ַא ךיא ךוז רעדיל ןוא ןרעטש ןשיווצ
 .ןסַאּפ טייקלדייא ןייד וצ לָאז סָאװ
 ,טינ ןּברַאפ ןייק ,סנדייז ַא ןוא סייוו ַא
 .םיסּפה תנותכ סָאד יװ רענעש רַאנ

 טקוצרַאפ גַאטסּברעה רענעדלַאג ַא טָאה ךיד לייוו
 ,ןטלַאהַאּב רעיורט ןייז ןיא ךיד ןוא

 טקוּבעג םורפ ךיז טַאה ,טגװַא רעד ,ףושיכ רעד ןוא
 ןטלַאק םעד לגרעּב-חבזמ ןרַאפ

 ,ףיוה ןדעי ןַאק ךיא ,טַאטש יד סייוו ךיא

 ןזָאלרַאפ ייז ּבָאה ךיא זַא --- ןסַאג יד ןוא

 ףױרַא ךַאלגרעּב עקיזָאדיד ףיוא ףױרַא ןוא
 -- ,ןזַארג עטלמירדרַאפ ןופ דנַאל םעד וצ

 ,טלעוו ןיימ דרע רעלעג רעד ףיוא ַאד זיא

 ,טלעטשעגּפַא ךיז טָאה טארט רעטצעל ןיימ ןוא

 טכַאמעגוצ ךיז טָאה טיױלּפ ןיא לריט סָאד ןוא

 .טכַאנרַאפ ןופ טנַאה רעד רעטנוא ךרַאש ןטסליטש ןטימ
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 סטקניּפ םענענייא ןיימ ןיא

 ; טמולחעג טסַאה'ד ןוימד ןכיוה ַא רַאפ סָאװ

 .ןעווארּפ הרות ןוא ןטכירּפַא ןשיט

 ,לָאט םעד ןרעקעלגרַאפ עכַאלרעה תושרד טימ
 ,טייקטריװרעזערּפ רעסייוו ןיא ךַאלּביטשטַאג עלעדייא יד

 ,געט עמורפ ןיא ףרַאד טקיאורַאּב ַא ןופ עילידיא יד

 ,קערש ,הלהב ,טולּב ךָאנ טייקידבוטמוי עליטש יד

 ןענַאּפש וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה גָאט ךָאנ גָאט רַאנ
 דרע רעד רַאג ןופ ןייּבעג ענעסירעגּפָא סָאד
 ,קעז עליופ טימ ,רעמינּפ עקידעטַאמש טימ
 ,םערּב ןרעטנוא הללק ,רעליימ יד ןיא ןועגיש

 ,םש לעּב ןייק ןרָאװעג טשינ טזיּב -- זוא

 טקיטכילרַאפ רַאנ ןּבַאה רעטרעוו ענעדלַאג ענייד

 ,טלעװירעקלַא ןייד ןופ ךַאלעקניװ דלד יד
 ןעמונרַאפ טציא ךיוא ןענייז ךַאלמיצירּפ יד

 ,ןייוו ןקידעּפעלק-קיטולּב טימ ,דיירפלמעז רעסייוו טימ
 ,ןיורק סרמועלרדכ טימ ,ךַאלעגייטש-לגייפ טימ
 ,ןײלַא רעדיוו טזיּב ןוא --- הריקח-םירצמ

 ןענעייל המיב רעד ףיוא ןייגפיוא ריד טרעשַאּב טינ ,ןיינ
 רוד ַא רַאפ תודיסח לטיּפַאק טצעל סָאד

 רַאװ עקנארק ַא ,טנַאה רעד ןיא ןדירפ ןַא
 ,גירק ןסיורג-קילייה ןופ דימ ,םולח ןַא

 ,ןּבעל םיתמ ךַאלטשער זעמוקעג רָאנ ןענייז ַאד |
 טסיירט ןעגניז ןעמעש ךיז ייז רַאפ טסעוו וד

 ,ןיבר ןייד זופ סאתדגא יד זּבעוו ןוא
 טזיילעגסיוא ןרָאװעג זיא לבבושי ַא ױזַא יו
 ,ןיקצינלעמכ ןוא ןעטנַאג ןופ

 זענ עקיציּפש ,עפרַאש סמניקז יד ןּבָאה טרָאד ךיוא

 ,סנ ךַאלקערּב טרעלטעּבעג ןוא טרעטסעלעג

 טרעגלַאוװעג ךיז ןּבָאה תוליהק ןופ סעקשעוװעלַאה יד
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 .טמוטשעג ךיוה טָאה טָאג ןוא טסיװ ןוא טסימ סנפיוה

 !עטַאט :טהנעטעג ןּבָאה ךַאלבויא-םימותי עניילק

 ,טמוטשעג ּביוט טָאה טָאג ןוא ןסע ,וסע

 ,ןלעגה סקניּפה ףד לע ץעגרע טלייצרעד טרעוו ,טלמעד ןוא
 לפרעד ַא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא לרעפלעהַאּב ַא זיא

 ןעז --- עניירקוא ןופ קמע ןיא ןייג-זייג טזַאלעג דיז ןוא
 ,רעדירב עטלַא עקירעיורט ענייז ןעוט סע סָאװ

 ןלָאװקעגנגעקטנַא םיא ןענייז ךַאלמינורּב
 ,ןלַאט יד ןיא ךַאלפרעד ענעטַאשרַאפ רעטניה
 ,תודוס-דוס ףיוא ןפורַאפ םיא ןּבַאה ךַאלדלעװ
 : עסייה םיחוכיוו טריפעג ןּבַאה רענייטשיגעוו
 .עניד סָאד לרעפלעהַאּב סָאד ןעור טעוװ רימ ףיוא

 ,טנייה רעּכָא
 ןענעפע ןצפעל יד ךיז ןלעװ ןעמעוו יוא
 ? רעטימעג יד ןליטש ןליוו ןטוג טימ ,דיירפ-ומחנ טימ
 טלקמ ירע יד ןופ רענייק טשינ ,ךיא טשינ

 / ,טייצ ןיא ןעװעטַאר טרעדעפעג דיז ןּבָאה רימ ואוו
 ןגיוצרַאפ לַאמַא גנַאלק ַא ךיא ּבָאה טײקיכַאװ-יורג רעד ןיא
 ,םייוניע ערעטסניפ ךַאנ גנוקילייה ןופ
 העמענ יד יײּב ןפורעגסיוא ןדיא-רעדנואוו יד ּבָאה
 רעטרע יד טנַאקעג בָאה'כ !סרעטעפ-החּפשמ עניימ
 טייקיטכיל יד --- טלעוװ רעטסָארּפ רעייז ןוֿפ
 | ,רעטרעוו ערעייז ןופ טצַארּפשעג טָאה סָאװ
 טסקעט רעייז רעטנוא שטייט-ירבע לסיּב ןיימ ךיוא ּבַאה
 .ןבירשעגוצ רעגניפ עקיטכרַאפסטַאג טימ

 םלעּב עטַאל-עלעג ַא טייצ יד טָאה טציא
 .ןטייקרעטיױל עלַא רעּביא ןפרַאװעגּפױרַא

 ,רעמיוּב ןופ ּפעק עטַאמ ןוא דרע עגנע ןַא עז ךיא
 ,םדקכ יװ זיא ץלַא ןוא דרע רעד ףיוא רעמוז טרעוו'ס
 ורמוא ןקידרעּביפ ןופ טיוה יד גנע טרעוו רימ ףיוא רַאנ
 . .שואי ןזַאלתילכת ןופ ּפַאק רעד טַאמ ןוא

 ןייגפיוא וצ ואוו טשינ ןיוש טָאה רוד רעזנוא ַא

 ,הענכה רעקיּביױלג טימ ,ץלַאטש ןקידנוחטיב טימ
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 ,חישמ ינַא ;ןרבד ןוא רעוו ןעמוק טצוו'ס ּביוא ןוא

 ? ןגיוא יד ןיא ןקוק ןענָאק ןעד םיא טעוו זנוא ןופ רעוו

 :ןגערפ ןוא ןצכעקעלּב רשפא טצוװ רַאנ ַא
 ?רעלטעּב טבש רעדַא ךלמ טבש ?םַאטשּפָא רעסַאװ ןופ

 ? ןזָאל ךיז רימ ןלעוװ ואוו .סניײאצלַא זנוא זיא ךיז רַאפ

 ? םירבק רעטנַאלּפ ַאזַא ןופ ןײגקעװַא רימ ןענַאק זאוו

 ? רוד-ביבח-ןורחא ןרַאפ ןוא

 תורוד עלַא יו טעוװ רע

 ןסעגרַאפ דַאילס רעזנוא ןסקַאװ ןגנוי ןייז טימ

 .גנַאגכיױה ןייז טימ ןכליהרַאפ ץפיז ןטצעל רעזנוא

 דסח ןעיירטעג טימ טנַאה ערַאלק עטוג ַא טעוו'ס
 .טעמוא רעזנוא ןופ ךיוה םעד ןרַאשקעװַא
 ןסײװסױרַא ףרַאש ןלעוװ עסיורג סמלוע תיב ןופ ןוא
 .ענייר ןוא עקילייה ןופ ןייטש ןלייז עלַאמש יד

 טרַאד ןייטש ןלעוװ האווצ ןופ רעטרעוו ןוא
 ,שודקה טי''שעב ןטלַא ןכַאנ ןעמַאנ רעיינ ַא

 סנ לעּב ַא לרעיוּפ ַא ןופ השעמ עיינ ַא

 ןטלַאהַאּב לבושי שידיא ַא טָאה סָאװ

 -- .ןטלַא םעד קַאר ןייז ןופ עלַאּפ רעד רעטנוא

 ןַאטעג-קוח ַא טָאה רע
 ןטױלּפ יד ףיוא רענעה עלַא ןוא

 ןטיור םעד יירק רעייז ןטלַאהעגנייא ןּבַאה
 ,לוצינ ןרָאװעג זיא לבושי סַאד ןוא

 ,םדקכ יוװ זיא ץלַא ןוא
 ,רימ רעּבָא
 .ןטימ עמַאס ןיא ןקַאהרעּביא ןזומ רימ
 ,הריש קרּפ רעזנוא רעּביא ךיז טסייר ַאד
 .לריט סָאד לכלהוא רעזנוא ןופ וצ ךיז טכַאמ ַאד
 ,טרָאװ סָאד גַאלש טינ

 ,רענייּב ערַאד ענייז שטייּב טינ
 .רעמ ןייג וצ ואוו טשינ טָאה סע

 .ןגרָאמ ןופ גרעּב יד ףיוא ןטייקילײיה ענייז טשינ

 ,גונעג ןעוועג סיורג זיא גָאט ןייד
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 קלח רעניילק ןייא רָאנ ןוא
 ,קילייה ַאד טרעוו םויק לשירק ַא ןופ

 ,ןגַארט רעסַאוװ ןוא ץלַאה ןקַאה --- זיא עקירעּביא סָאד

 לעווש רענעטַארטעגסיױא ,רעטלַא רעד ייּב ןוא
 ,ןגָאז ןגרָאמטוג טימ לכיימש ַא ןוז ןקנַאלש םעד

 ,טדנארּבמער ןקיליײה םעד רַאנ דיז ןַאמרעד

 טנַאה עטלדײאעג-טָאג ,עטשוקעגי-טָאג ,עטשטנעּבעג יד

 ירפרעדניא קיטנוז-יולּב ,טנַאװ-רעטסיולק רעלכוט רעד ייּב

 רַאנ ןטלַא םעד עלהבדנ ַא :קידנעלטעּב טרעטיצרַאפ
 געט עטשטיינקוצ עטעשטרַאקעגנייא יד ןרוכישרַאפ
 --- .ןיורק ןוא דלַאג ןיא ןגינעק --- רעלטעּב עלַא ןופ

 טּפעלשעגפיורַא ּבייל ןגייא ןייז ףיוא טָאה
 ,דיילק העולב-העורק סָאד

 טײקנלַאפעג עקידורּב יד

 ּפעק סנעמעלַא רעייז ןופ --- ּפָאק ןייז רעּביא

 גורק תורכיש רעשידרע רעד -- גנַאל טרעיודעג טינ טָאה'ס

 קוצ-לסקַא רעניילק ןייא ,סױרַא טנַאה ןייז ןופ זיא

 ,טנַאה רעטכער סטָאג ייּב קיאור טגיל רַאה רעדימ רעד ןוא

 ,ּפָא ןטָאש ןייז ןיא ןעייג רימ
 ,סיוא םויק העשיגַאט ַא דָאנ ןעלטעּב רימ
 ,טכַאמרַאפ --- טנַאה רעזנוא ןיא ךוּב עמורפ סָאד

 ,ּפָאק רעזנוא רעּבירַא ךַאפלגילפ רעצראווש ,רעטרַאה ַא

 ,טשינ דַאזנייק ןרעה רימ ןוא
 ,טשינ דךַאזנייק ןעעז רימ

 סיפ עקיד עריא ףיוא שינעמוטש ערעווש יד
 ,טיה ןוא זנוא םורַא טרעוװילגרַאּפ טייטש
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 לקנַאי

 לקנַאי לגניא עליטש סָאד סע ןיּב ךיא .ַאי
 .סיוא טייקידוועמעש ןופ דלַאּב ןיוש ךיז טעכושט סַאװ

 ןעקנַארש-םירפס יד ןשיווצ ,ּבוטש סנדייז םנופ לקניוו ןופ
 סױרַא טּביױטשרַאפ ,טּביױלגרַאפ טשרע ןטכענ דיז טכַאד

 ,סנגַאװ-ןוא-דרעפ ןוא קרַאמ טימ טיירפרעד ריז זוא
 ,ךַאילש ןפיוא עטַאלּב ןיא ןוז רעד טימ ןוא
 סנגָארטוצ ַא ,סטעשטשעּפעצדרַאד ַא ,עלעגיצ ןטימ ןוא
 .ךַאד ןקידנעשטשילּב ןפיוא רעכעלּב ןטימ זוא --- ןסַאג יד רעּביא
 ,ןטיילק יד ןשיוװצ קרַאמ ןיא ךַאלעדיא יד טימ ןוא

 .טלעוו רעד רעביא גָאט ןקידנרעטַאלפ םענייש םעד רַאג טימ

 ןטיורּב עשירפ-טשרע ןופ למיק טימ ןוא לּפע טימ טקעמש סע
 .דלעפ ןופ טניוו םעיינ ןוא ןירג ןפרַאש ןקידרעמוז טימ

 .טעמרַאקעגנַא עמַאמ יד ךימ טָאה טיורּב םענסיּפ טימ
 .ןייז טשינ קירעגנוה ןיוש ךיא לעװ טכַאנרַאפ זיּב ןוא

 ךַאלקיטש יד טימ ריקלַא ןרעטסניפ םניא ןציזרַאפ ךיז לעוװ'כ
 טעמרַאּפ

 ןײלַא ןייז טשינ ןוא ןליּפשרַאפ ןוא ןהקבדרַאפ ךיז

 עטַאט רעטיוט ,רעקנארק ןיימ ןּבײלּבױיײטש טעװ רימ רעּבירַא
 ּביוטש ןיא טצעזרַאפ ַאד ךיז ּבָאה ךיא יו ןקוק ןוא
 עטַאלג טעמרַאּפ עקילייה ךַאלקיטש --- השורי ןייז ןופ

 .ּבײל טרעמוארַאפ ןוא םינּפ טרעמוקרַאפ ןייז יו טקלעװרַאפ-לעג

 ,ןרעטש ןשלגניא ןיימ רעּביא ךיז טגייל ןטָאש רעדנילּב אזַא ןוא
 סיורַאפ טלעוו רעד ףיוא רימ טייג דליּבּפָא סנטַאט ןיימ
 ,ןרערט עסיז ןוא טעּבעג שירעדניק ךָאנ ּבָאה'כ שטַאכ
 ,סױרַא העש רעגנע ןיימ ןופ ערַאּפש ַא ךרוד ךַאנ ןַאק ןוא
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 דיל

 ,גנונפָאה ,וטסרעוו רענעלק ,רענעלק

 ,ןעלּפַאלּפ ןענַאק םיוק טסעוװ ןוא דלאּב
 רעגניפ םעניילק ַא טימ ,דניק ַא יו ןזוא
 :רעטסנעפ ןקיטכיל ןפיוא ןזייוו
 ,ךיז טלעטשעג ןוז יד טָאה --- ןטרַאד
 ! הלכ עטקיטעּפשרַאפ ,טמוק לצָאק'ס

 ! רעטנורַא גָאט רעד ןיוש טייג דלאפ
 ,רעמוז םירַאו זיא העש ַא רַאנ

 ,רעטניוו טימ ןיוש טקיטעמוא טנװַא
 טייקסטוג רעכַאלמייהמוא טימ טעלג ןוא טליק'ס
 םעטָא רענרעזעלג רעטלַאק ,רעטשרע רעד

 .ןגערּבדזּביױש יד ייּב

 .,ןעגניז טייקיטכיל יד ךַאנ טרעה ןעמ זַא

 ,ןעיולּב ןגרַאמירפ םעד ךַאנ טעז ןעמ זַא

 ,ןּביולג ןגרָאמ ןיא ךַאנ ןעמ ןָאק

 ,גנונפַאה עדימ ,עניילק ,עניילק
 :ןעיורטרַאפ טימ לסקַא עלעדייא ענייד םורַא םענ'כ
 ןטלַאה טשינ טרָאװ ןייק טסעװ וד ּביוא

 ןעגנערּב טשינ רעטלע ןופ לוטש םוצ רימ זוא
 סרעפטנע עטוג יד טימ לרפס סָאד

 ,ןשינעטער עזייּב עלַא ףיוא
 | ,ּביוא ןוא ,ּביוא ןוא ,ּביוא ןוא
 ,ןגיל ןייק ןגָאז טשינ ךַאד טסעוו וד --- רַאנ
 ,רעדניצַא לסיּבַא דימ רָאנ טזיּב

 ,רעדניק עסַאלּב עלַא דימ ןרעוו טכַאנרַאפ

 .ןגיו ךיד ךיא לעוװ

 סנטַאש ריפ סױרַא ןעיײג טנעוו ןעלקניוו יד ןופ
 ,לגיוו ןייד רעּבירַא הּפוח ַא ןטײרּפש ןוא
 ,לגיּפש ןבכיילּב םעד --- םינּפ ןייד רעּבירַא

 רעּביטש ןופ רעכעד רעּביא רעּבירַא טעוװ טכַאנ יד ןעוו
 ,ןטרַאװ עקיאיוט ןלעוו סנטרַאג ןופ ןטיױלּפ יד
 ,ןטרַאװ דָארדזוז רעד ףיוא
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 ןקוק ןוא ןייטש לגיוו ןייד ייּב ךיא לעװ
 ,ןעמערּב ענייד ןופ ּפַארַא טייג ףָאלש ןופ לּפענ רעד יו

 ,ןעמענוצ טנעה ענייד טמענ גָאט ןופ םירַאװ יד ןוא

 ; עדנור ,עטיירּב ךיז ןענעפע ןגיוא ענייד ןוא
 ?רעדנואוו ןעיולּב ןופ הנידמ יד סַאד זיא
 הנידמ עיולּב יד רעדנואוו ןופ זיא סָאד ַאי

 ,רעמיוּב ענירג ןופ דנַאל סָאד זיא סַאד ןוא
 ,רמושיץינערג רעד עקַאט סָאד ןיּב ךיא ןוא

 ןעלמירד ןוא ןעור סע ואוו ןטרָאג םעד טיה ךיא
 .ןעלמיה עטייוו יד ןיא רעמולח עלַא
 ,ןעלגיה ןקלָאװ יד רעּביא ןגיולפעג ,ןגיולפעג

 ןעלגיּפשלמיה ןוא ןעלזניארעּבליז רעּביא
 העש רעקיטנװַא רעד ןיא ךיז טזַאלעגרעטנורַא ןוא
 .ַארג ןוא טלַא ןרעװו ןלָאט ןוא גרעּב עלַא ןעוו

 ,טלַאק ןרעווילג ןעמענ ןכייט עקינוז עלַא
 ,דלַאװ ןופ ןפיט יד ןיא טפיולטנַא היח-דלַאװ יד

 --- ףיונוצ ךיז ןעילוט ןישריה רעד טימ שריה רעד

 .ףיורַא --- רענרעה ענייז ,ּפָארַא רענרעה עריא
 טייוו רעפרַאש רעד ןיא ,למיה-ברעמ ןופ ןוא

 ,דײז םענרעּבליז ןייז ןופ ןרעטש ַא סיוא-דיז-טלקיוו
 טפול רעד ןיא טייוועצ רעיילש רענעדייז רעד

 .טפור ןרעטש רעד ןוא ,טקניוװ ןרעטש רעד ןוא
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 ָאד טלעו רעד ףיוא

 ? רעדיל יד ןיא טצירקרַאפ רימ ןּבָאה סָאװ

 ָאד טלעוו רעד ףיוא ןעוועג ןענייז רימ זַא
 ,לַאװקרעסַאװ ןרעטיּב םייּב ןוא ןסיז םייּב
 .םענורּב םענעדלַאג םייּב ןוא ןעַארג םייּב

 טנברקרַאפ המשנ ןוא ּבייל רעזנוא ןּבָאה רימ זַא
 לריט ןקירעדינ זרעטנוא ןגיוּבעגנייא דיז ןוא
 ,טײקטלַא ןופ להוא םעד ןיא טריפ סָאװ

 לרעטסנעפ ַא טקינוזעג טָאה טרָאד ךיוא
 .ךַאלמייּב עקיטעמוא יירד טימ ןײרַא לפיוה ַא ןיא

 דסח ןייז טימ גָאט רעד טָאה'ס גנַאל יװ ןזוא

 ,ןגיוא יד ןופ ןעמערּב יד ןּביוהעגפיוא זנוא
 ,ןַּפיל ערעזנוא טקיאיוטעג גנושטנעּב ַא טָאה
 ; הליפת ןוא טייקסטוג טימ טלמרומעג ןּבַאה רימ ןוא
 .טלעו ענייש ,תמא טזיּב ,תמא טזיּב

 .תמא ןענייז ןוא יינ ןענייז ןּבַאג ענייד ןוא

 ןוז רעד ןופ דלַאג קעל ַא ןעמוג םעד וצ ךָאנ טסגַארט

 ,למיה םנופ יולּב קעלפ ַא גיוא םוצ ןוא

 ,רעמ ןקעוופיוא טשינ זנוא טסעװ וד ּביוא ,רימ ןוא
 ,רעהַא םיחילש עטצעל ענייד ןעמוק ןלעוו

 ור רעטסרַאלק רעד ןיא סייוו ןליהנייא זנוא ןוא
 ,ואוו טשינ ןסייוו רימ --- תובא ערעזנוא ןופ
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 לקיזייא 'ר

 ,ץערַאק ןיא דיא רעטצעל רעד זיא לקיזייא 'ר
 ,דיא רעטסמירַא רעד .טניימ רעטצעל רעד

 ךיז טזַאלעגקעװַא גנַאל ןיוש טלָאװ רערעדנַא ןַא

 .טינ --- לקיזייא 'ר ,געוו-רעלטעּב ןפיוא

 רֶע טגנערב דימת רָאנ ,ןענַאװנופ טשינ טסייוו'מ
 .רַאה עדנַאלּב יד טימ עלעדיימ ןייז לדיילק ַא

 ,טלּפענרַאפ ,טמעשרַאפ קידנעטש םיא זיא קילּב ןייז
 ,רַאלק רהעז םיא זיא טלעו רעד ןופ ךרד רעד רַאנ

 ןגייוש ןיא סע ןעמ טיג ,סעּפע םיא טיג ןעמ זַא
 ,ליטש ןוא ,ַאש --- ןוא ַאזַא הנתמ ַא
 ,דובכ ןייז ןייש ּפָא טיה טימעג לדייא ַא ואוו
 ,ליּפש ןייק טינ ןוא טסנרע רעקיטכיל ַאזַא'ס

 ,רעטיול ןגיוא ענייז טפַא םיא ןרעוו רַאפרעד

 ,גנוצ ןייז ףיוא ךדיז טדניּב ןדיא עטושּפ ןשיווצ ןוא
 ןקור ןייז ףיוא לוע ןסיורג ַא טגָארט לקיזייא 'ר
 .גנוי םיא טגָארט רע ,קיטכיל םיא טגַארט רע רַאנ

 ןזייּב ַא ץל ַא ןופ טלַאפ סָאװ השוּב יד ןוא
 ,ךוז יד ןטַאש םעד יװ ,םינּפ ןופ ּפַא רע טשַאװ
 ןלַאפרַאפ טשינ רעצ ןייז ןיא טרעוו לקיזייא 'ר
 ןופרעד טשינ טדער רע ןוא סיוא ךיז טרעטנַאלּפ רע

 ,הסנרּפ-ךַאי ןופ ךס ַא ןעמ טדער זנוא ייּב
 ,טרָאװ ןייק טשינ ,תוא ןייק טשינ ,גנַאלק ןייק טינ --- רע זוא
 ןצפעל יד ןופ ןצפיז יד ּפַארַא טלסיירט רע
 ,דרָאּב רעניילק ןייז ןופ טיורּב ךַאלקערּב יד יוו

 ,הדגא ןַא רע טכַאמ שרדמ ןיא לשמ ַא ןופ

 ,דלַאגניג ןגייא ןייז טימ םורַא יז טניּפש רע ןוא
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 טכַאשּביל רעקיצרַאה רענייש ןיז טימ .;ןעמ טניימ סָאד

 ,דלַאה םוקמ ןיא םענייא ךַאלטיא טָאה רע סָאװ

 ,םייונע ןלייה וצ ,האופר וצ ץלַא ןוא

 ,טלייצרעד םיא ןופ ,לשמ רעטוג ַא ןוא

 ןדיא םענעלַאפעג ַא ,ןדיא ןקיריורט ַא טָאה
 ,טלייהעג לסיּבַא ןלַאפ רעקירדינ ןופ ךָאנ

 ,דרוי רעטסטנלע סטַאג ןיּב ,ןדיא עניימ ,ךיא

 וצ ךימ טלַאה דיא יװ ,ןדיא ,טשרעקַא ,טעז ָאט
 םענעי ןופ לטרַאג םייּב ,םעד ןופ עלַאּפ רעד יב
 .אוה ךורּב טָאג ןופ עטָאּפַאק רעד ייּב וליפַא ןוא

 ,לּביטש ןיימ ןופ לעווש םייּב וצ ךימ טלַאה ךיא ןוא

 ,טרַאד ןופ ןּבײרטרַאפ ךימ טניוו ןייק טשינ זָאל ךיא ןוא

 טקידנערַאפ טנלע ןייז עטַאט ןיימ טַאה ָאד-טָא

 .טרָא רעדנַא ןייק טשינ טלצוו רעד ףיוא ּבָאה ךיא זוא

 סהשוּב עלַא ןלעװ ןעמוק טעװ הצש יד
 ,ּביוטש ןופ קעלפ ַא יװ ןּבעל ןיימ ןופ ּפָארַא

 עטלגַאװרַאפ עלַא גנורעטייל טגנערּב סָאװ רעד ןוא

 ,ּבײל ןיימ ןסייוו ןיא ןליהרַאפ טעכיוא טעוו
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 טרָאװ עקילייה סָאד

 ? טרַאװ עקילייה סָאד ןיהַא-טמוק ואוו
 ,קיליײה קיּבייא טשינ טּביײילּב סע

 ,קילייה ןּביילּב טשינ ףרַאד'ס ןוא

 ,עלעּפמעט ןייז ןופ סױרַא טייג סע
 ,בושי ןיא ּפָארַא טייג ןוא
 ,קרַאמ ןופ שער םוצ ןייא ךיז טרעה זוא
 ,קרַאמ ןופ ּביוטש ןטימ ןַא ךיז טּפַאז ןוא
 טיילנשטנעמ עטסַארּפ יד טעז ןזוא

 ,טיונ ןוא ךַאל ןוא ךַאי ןוא ךַאװ טימ

 ,טױלּפ ַא רעטניה ךיז סנטייוונופ טלעטש ןוא
 טייהרעליטש ןוא ליטש טלמרומ ןוא

 ,שודק ,שודק :;טלעװכַאװ רעד וצ

 --- טרָאװ עקילייה סָאד ,טרַאד ןיוש טּביילּב סע ןוא
 ,דרַאּב רעקיכַאװ א טימ עלעדיא ַא

 ךיילק סעלטַא סָאד טּבױטשרַאפ עלעסיּבַא
 --- ,דייל עקיסַאג ןופ ןוא טייקיורג ןופ

 ,טרָאװ עקילייה עיולּב סַאד
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 ה ח ּפ ש מ

 טיינשרַאפ רעטניוו ַא ,טקינוזרַאפ רעמוז ַא
 .רעכעה ןרעו רעטכעט ענייש ןוא
 דיירפ רעטיור טימ ןייוו רעד טלעווק'ס ןוא
 .רעכעּב ענעדלַאג עטצירקעג יד ןיא

 ,זיוה סנטַאט ןיא טלקניפ השורי יד

 .ןדניוושרַאפ ןרעיורט עניילק יד

 ,סיורג ןרעוו ןוא ןסקַאװ רעדניק זַא

 ןדניצ טיײצרַאי סעדייז ךָאנ ןעמ טוט

 ,טרָאװ א ןָא ןוא טייקמורפ רעליטש טימ

 .ןטוג םוצ רַאנ זיא טדער ןעמ זַא זוא
 ,דרַאּב סנדייז ַא זיוה ןיא טרעּבליז'ס זַא
 .עטורַאּב-ליױאוו רעטימעג יד ןענייז

 דמערפ רעד ןופ ןָא טמוק לַאמַא ,לָאמַא

 --- ןויבאו ינע ןַא ,לרעטעפ ַא
 ,דמעה ןטנווייל ַא ,קָאר רערעווש ַא

 .ןהיבט סמכילע םולש ךַאד טנַאק ריא --- רַאנ

 ,קַאז םעד קעװַא-טלעטש ,רעטעפ ,םכילע םולש

 .ןסע ערעשטעוו טמוק ןוא ךיז טשַאװ
 ,קַאמשעג טסעומשעג ןעמ טָאה טכַאנ רעבלַאה זיּב

 .ןסעגרַאפ גנַאל טָאה'מ סָאװ ץלַא טקעוװעגפיוא ןוא

 שיט ןטיירּב םעד םורַא החּפשמ ןוא
 .ןעמונעגמורַא ןוא טזלַאהעגמורַא ךיז טָאה

 -- ,טשינ םיא ןסעגרַאפ סע סָאװ םעד זיא ליואוו זַא
 ןעמוקעג שטנעמ ַא זיא ץעגרע טייוו ןופ

 גערב ןטייווצ ןטימ טלעוו קע ןייא ןוא

 .םענייאניא ףיונוצ רעדיוו ךיז ןסקַאװ
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 ,געט ענעדלַאג עמַאס יד ןיא ,רעמוז ןיא

 ,םינקז עטרעטייוורעד ךיז ףיונוצ ןפערט

 ,קער יד סיוא ןעוט ,דַאללשימייה ןרעוו ןוא
 .סעקסַאּפ יד ןעמענוצ ,לּברַא יד ןעשטַאקרַאפ

 קעװַא ןסעומש עקידיירפ ךיז ןעיצ'ס ןוא
 ,סעקשַאד יד רעטנוא ןופ סנרעטש יד ןעילג'ס ןוא

 געט טימ דךָאװ ַא ךיז טדערעגנַא ןזוא
 ,טנגעזעג סיז ךיז תוכרב-עבש ךַאנ זוא
 ,געוו ןיא טזָאלעג ךיז טַאה'מ רַאנ יוװ ןוא
 ,טנגערוצ שירפ ךיז לדנגער םירַאװ ַא טָאה
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 ...ךָאנ טנונינ ןונינ ַא

  קרַאמ ןפיוא ,ןויבא ,וטסגנערּב סָאװ

 ,ןפיוקרַאפ עלעגיצ ןרעּבליז ַא
 ,דניצַא זיּב ךיז טײרדעגמורַא
 - ,לפיוה ןופ טױלּפ םייּב זַארג סָאד טייקעג

 גיוו סעלעגניא ןיימ ייּב סע זיא רירפ
 ,טעדיוהעג גיוו יד ווא ןענַאטשעג
 סיורג ןיוש עלעגניא ןיימ זיא טציא
 .םעדיוּב ןפיוא זיא עלעגיוו'ס ןוא

 -- ,טרעשַאּב רימ זיא סָאװ לזמ סָאד
 .אחינ ךיוא רימ זיא ,ּביל זיא טָאג זַא

 םעשעצרימ טעוװ עלעגניא ןיימ

 ,חישמה תאיב ןּבעלרעד

 ראי עזייב יד ,טייצ ערעווש יד
 ,גָארטרעּביא ןיוש ךיז ףיוא ד י א לעװ
 לעה טעוװ עלעגניא ןיימ רַאפ זיּב
 .ןגָאלש ןגרַאמ ןופ העש עיינ יד

 קרַאמ ןפיוא ןעניד ךַאנ ןַאק ךיא
 .רענעצ רעטַאלג ַא --- טסנידרַאפ ןיימ ןוא

 ,ךלימ טימ זָאלג ַא עלעגניא םעד

 -- רענעּפש ןּביז ןוא עלעגייּב ַא

 ,ירפרעדניא ןצייהנייא זוויוא םעד
 .ןרעוו םירַאװ לָאז לרעקלַא ןיא
 סַאג יד טרעה רעטסנעפ ןכרוד ןוא
 ,טנרעל עלעגניא ןיימ ןײשיזדלַאג יו

 ייברַאפ טרַאד טייג עלעדייז ַא

 ,עלייוו עגנַאל ַא ּפַא ךיז טלעטש ןוא
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 ,םורפ ךיז טגיוו ןוא טרעה ןוא טייטש ןוא

 ,ןלייא ךיז ואוו ןוא סָאװ וצ ַאטשינ

 טָאטש רעיינ רעד ןופ עלעייוג ַא

 ,עילַאװַאּפ טראפ ןוא דרעפ יד ןײא-טלַאה
 ,ךיז טעילַאמעג ןיוש טָאה רע שטַאכ

 .ןעילַאמרעּביא רעדיוו ךיז רע טעוו

 ,טנַאמרעד ךיז ןוא ...טרעהעגנַא ךיז

 .ןרַאפעג ןוא ךַאלדרעפ יד יצ ַא
 לרעױּפ םייּב ןוא עלעדייז םייּב

 .ורכיז ןיא ןענוגינ סעּפע טּביײלּב

 גנַאזעג ןייז ןוא טנרעל עלעגניא ןיימ

 .לסעג ןצנַאג ןופ גנַאזעג סָאד טרעוו

 ,טרעהעג ַאד ןענרעל ןייז טָאה'ס רעוו

 .ןסעגרַאפ טשינ ןוגינ םעד ןיוש טצוװ

 ,טפור ןוגינ רעד ,טגנילק ןוגינ רעד

 ןכיגניא זַא ןפלעה לָאז טָאג ,יוא
 ונוא ןפוררעד גנַאזעג ןייז לָאז

 .חישמ ןוא רעזיילרעד רעזנוא
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 ץערָאק חסונ

 ,עטוג ַא קיּביײיא ָאד זיא ןוז יד

 .רעמיוּב טימ תורוד ףיוא-טלעטש דרע יד ןוא

 ,לּביטש ַא סקידצ רעזנוא דלַאװ ןיא

 ,רמוש רעקילייה רעזנוא רע זיא

 ,טנרעל ןוא ,טנרעל ןוא טרַאד טציז רע

 ,םימחר טימ םיניד ערעזנוא טפיילש ןוא

 ,בוט םש לעב רעטַאפ .;םיא ןפור רימ

 ןמחנ 'ר רעטעפ .:; םיא ןפור רימ

 תומחלמ רָאנ ץלַא ןעמוק סָאװרַאפ ַאט
 ,רעייפ ןוא הללק טימ ןוא זיּפש טימ
 רעטסנעפ יד ןגיוצרַאּפ ןרעוו'ס זזא
 ,רעיורט טימ רעּביטש צערעזנוא ןופ

 ,עטלַא .רָאג יד ,רָאנ עכַאלטע ןוא
 םיסינ טימ יוװ ןָא ךיז ןטלַאה

 הליפת רעקירטיצ ַא ןופ גערּב םייּב

 ןסירעגרעּביא טשינ רךַאנ טרעוו'ס ןוא

 ןטייווצ םוצ רוד ןייא ןופ ןוגינ רעד

 ,הרושּב רעקיּביײא ןַא טימ טלַאש ןוא
 ? השורי-תורוד יד ןעד זיא סָאװ

 ,הרוש ענעדלַאג ַא ןיא טרַאװ ַא

 שמוח ןיא ןטכיולעג יז טָאה ןטכענ

 ;ובוט-המ ןיא טלַארטשעגרעּבירַא זוא

 שודקה אביקע 'ר יפמ
 ,יולה הדוהי 'ר יריש לא

 ןברוח ןופ ןסַאג יד ןיא רימ ןוא

 -- ,רעדיל עטשלחרַאפ ערעזנוא טימ
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 העולב העורק םוא יז ןגָארט רימ

 ,רודיס ןייק טשינ ייז רַאפ ןּבַאה ןוא

 ,ברוחמו בורח ךַאלּביטשטַאג עלַא

 ,ןדמַאז ןוא רבדמ --- דאלעפיוה עלַא

 -- ,םענורּב רענעדלַאג רעד --- ,ןביױלג רעד

 .ןעמסרַאפ טשינ זנוא וטסעוו לאווק ןייז

 ,עטוג ַא קיּבייא ַאד זיא ןוז ןייד
 .רעמיוּב טימ תורוד ףיוא טלעטש דרע ןייד
 ,לביטש ַא סקידצ רעזנוא דלאוו ןיא

 ,רמוש רעקיליײה רעזנוא רע זיא

 ,ןטיהרַאפ רע טעוװ עטסקיליײה סָאד

 .רצוא ןרעייט ַא יװױזַא

 ,ןקעדרַאפ טשינ םיא טעװ ןברוח ןייק

 .ןציילפרַאפ טשינ םיא טעוװ ךשוח ןייק
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 רעדיל

 טור גָאטסּברעה רערעטיול רעד
 ,ןלַאטש עטַאז ןופ טנעוו יב

 -- טוג ךַאלדירפ סטָאג ,טלעוװ סטָאג

 : ןלַאװק עסיז עטורַאּב

 ,טיורּב ענעטינשעגּפָא סָאד

 קינַאה רענעּבילקעגפיוא רעד

 טיולּב ןוא טפיט ,טרעטיול'ס זוא

 ,קינייוװ ןוא שירפ למיה רעד

 ּביול עקידנעלמרומ ַא

 .רעדינ רעליטש רעד רעּביא

 ּביוט עיולּב ַא --- העש יד

 ,רעדיל עקידנעלמרד רעּביא

 סיוא רעדיל יד טמירַאװ יז

 .רעמוז ןקידרעטעּפש ןרַאפ
 סייוו ןקיאיינש ןרעטנוא ןופ
 ,ןעמורב ,ןעקרַאװ ,ןפור ייז ןלעוו

 לוק קיטכיל רעייז ךַאנ לעװ דיא
 ,ןרעהרעד ןוא ןעמענרַאפ
 לָאט ןסיורג ןרעּביא יו

 ןרעטש גנילירפ עמירַאװ יד

 ,טכענ עשירפ עטשרע יד ןיא
 ןעייוו ןטניוו עגנוי יד זעוו
 דרע .רעד ןופ סיוא ןשוק ןוא
 .ןעיינש ענעשַאלעגסיוא יד

 טרעשַאּב ךס ַא ךַאנ זיא רימ

 ןעײנַאּב ךיז ןוא ןפייר דיז
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 ,דרע ןיימ ןופ ּבייל ןעמירַאװ ןיא
 .ויער ןיימ ןופ יולּב ןיא ןוא דלַאג ןיא

 ףיוא לגילפ ןייז טּביױה גָאט רעד יו

 ,רעטנורַא טכַאנרַאפ םיא טזַאל ןוא

 ,ףיוה ןטיירּב ריא ןיא הנבל יד

 ,רעדנואוו ןקיאור ןצלַאטש ריא ןיא

 טלעו רעקיטסּברעה רערַאלק רעד ןיא
 ןדירפ ןיימ ןוא ור ןיימ ףיוא ךיא ּביילק
 דלעפ ןקיטסּברעה ןליק םנופ
 ,רעדיל עטסליטש יד ףיואדעייג

 טולּב עקינייוו סָאד ןעגנַאז יד ןופ

 ,רעטינש םנופ לָאטש ןרעטנוא ןופ
 טור רענעיורטש רעד ןופ זלַאה ןפיוא
 ,רעדיל ןופ טולּב ענעדלַאג סָאד טפירט
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 ןנרָאמ

 םישעמ עניימ --- ןַאט סעּפע טלעוו רעד רַאפ
 .ןייגרעד טשינ לעווש ןיימ ןופ טייוו ןענַאק

 ,ןסייוו ןטסקיטכיל ןיא רעדיל ןַא וט'כ

 .ןייר טשינ טרעװ ץרַאה ןיימ ןופ דניז יד רַאנ

 ,רעטכערעג ,טּפשמ ןייד טימ טכערעג טזיּב
 רימ ףיוא תונמחר לסיּב ןייד ןוא
 .רעטרעוו עלעקנוט עניימ ךרוד טקינוז

 ,ריט ןייד ןופ לעווש רַאפ גיל ךיא עוו

 ,ןריט ןופ עטצעל יד זיא ריט ןייד

 .העש עטסלקנוט יד ,עטסטעּפש יד

 ןרילרַאפ וצ טלעוו רעד ייּב ַאטשינרַאג

 .ַאד סעּפע סיוועג ךַאנ ריד ייּב ןוא

 ,ןעניוועג וצ טלעװ רעד ייב ַאטשינרַאג
 ,סניוועג רעטצעל ַא טרַאװ ריד ייּב ןוא

 ןעניגַאּב םענרומכ ןקירדינ ַא ןיא
 .סניד ַא דלַאגניג לקיסַאּפ ַא

 ,לקנוט טּביילּב חרזמ םנופ םערּב יד

 .ןעזעגמוא ןייגרַאפ טעװ ןוז יד ןוא
 -- לקניוו ַא טלקניפ טלעוו-ברעמ ןיא רָאנ
 .ןעשעג רעדנואוו ַאד ךָאנ טעװ ןגרָאמ
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 העש רעד ןופ לקעלנ סָאד

 ,טנעה עדימ עניד ענייד ריד שוק ,ךיד שוק ךיא

 טנעוו ריפ יד-טַא ךַאנ ןּבַאה רימ סָאװ ךיז יירפ ןוא

 יז ןיא ןוא עטנעַאנ יד ,עמירַא יד ,עמירַאװ יד
 ,ייווצ יד ןטייקנייש עּביל ענעסקאוועגפיוא יד

 .ןעמַאזוצ ליטש ַאד ךיז ןטלַאה עלַא רימ סָאװ ןוא

 ,ןעמס עצרַאװש ןוא טסגנַא רעזייּב ליפיוו ַא

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ שינעלגַאװ ןוא גנוקינייּפ

 ,טעװעטַארעג ךיז ןּבַאה רימ ןוא --- סַאג וצ סַאג ןופ

 ' ? טָאג ןפלַאהעג ןעד זנוא טָאה ליפיוו

 ךיילּב זיא גָאט רעזנוא ןופ טכיל סָאד

 .ןּביוהעגפיוא לזמ עטוג'ס טָאה טניירפ ערעזנוא זוא

 ,זיוה רעכעה  ַא זּבַאה ייז

 ,ןּביױלג ןרעסעּב ַא ןּבַאה ייז

 טײקמַאזנייא ןופ דימ זענייז רימ
 .ייז ךָאנ ךַאנ ןעקנעּב זוא
 .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש זנֹוא ןּבָאה יז ןוא

 רימ ףיוא קירעיורט טקוק קילּב ןייד

 ? אנקמ טזיּב .;דדיירסיוא ןקידנעלכיימש טימ

 .ןענַאדנופ טָארט ןייק .ריד רַאפ ךיז ךיא רעװשַאּב

 ,ןפור ןצַאלַאּפ ןוא תורצוא

 ,ןלַאש תורושּב

 ןלַאפ ,ערעגַאמ ןעגנַאז יװ ,לעווש רעזנוא ייּב ,ַאד ןוא

 ,ןלַארטש עלעג עטכיילּברַאפ סגַאט םעד

 לעז ןיימ ןיא טפַאשּביל ערעסערג ןייק ָאטשינ זוא
 .לעווש רעקיזַאדרעד וצ ,טעמוא ןקיזַאדמעד וצ יוװ

 ,ןטרַאװ ןפיש
 טנַאמרעד ךיז טָאה דיירפ ענעסעגרַאפ
 ,טנַאזירַאה םענעדלָאג ןגנוי ןיא קירוצ טפור ןוא
 .ערעייט ,ןקלַאּב ןקירעדינ ןרעטנוא ּביילּב'כ רָאנ

 ,טכַאנרַאפ טרעוו'ס ןוא ןַא טשינ טכיל ןייק טסדניצ וד
 ,רעּביל ץלַא זיוה ןופ טייקלקנוט יד טרעוו'ס ןוא
 ןרעייפ עניילק יד רימ ןעעז רעטסנעפ ןכרוד
 ,רעּביטש סמינבש ערעזנוא ןיא ךיז ןדניצ סָאװ
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 -- טלעװ קיטש ךַאלמייהמוא ןַא
 ? טכַארטעג וטסָאה םעד ןופ ,ָאיַא
 ךיוא ךַאלמייה זיא ןגעווטסעדנופ

 ךיילב ץלַא טכַאמ סָאװ טײקכַאלמייהמוא יד וליפַא
 .רעטימעג יד ןיא קערש ןטרַאצ טימ טּפַאלק ןוא
 ,ןרַאפעגקעװַא ןיוש ןענייז ןרָאי עטסגנוי יד
 ,לסיּבַא ענעגיוּבעג ,עקיטציא יד

 .ןריט עקירעדינ ערעזנוא ןיא גולק ןעמוק

 .ןרילרַאפ וצ רעכַאלנײּפ רשפא ךַאנ זיא ייז
 ?ןטלַאהרַאפ ַאד ןענַאק ןעד ייז ןלעו רימ רַאנ
 ןטלַאטשעג עקידרעטניוװ רַאפ ןלעטשרַאפ ךיז ןלעװ ייז
 .ןדנוּברַאפ ןוא טלטרַאגרַאפ ,קער עמירַאװ טימ

 ןדנוצעגנַא טָאה לכעלַאזקַאװ עשיטַאטשרעטניה סָאד |
 ,קישַאד ןקיכַאד ןרעּביא גיױא-ןרעטמַאל סָאד

 ,קיסַאּפ םעד קַאר ןפיוא ןַא-טפייטש רַאטקודנַאק רעד ןוא
 ,ךיז טגנילקוצ העש רעד ןופ לקעלק'ס ןוא
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 רעשטירעשזעמ רעּב 'ר

 א

 ,םידגב עסייוו טגָארט דיגמ רעשטירעשזעמ רעד
 ,ליטש ןוא קיניײװ טדער דיגמ רעשטירעשזעמ רעד

 ,ןדָאלַאּב םירוסי טימ םיא וצ ןעמוק ןדיא
 ,ליק ןוא רעטיול ןוא שרעדניק רע טלכיימש

 ,רעדינַא ךיז שיט ןייז ייּב םיא טימ ןדיא ןצעז
 ,סיוא ןכַאלטיא ייּב ךיז טגערפ ןוא רע טדער

 רודיס ןיא ךיז קוק ַא טוט ,לייוורעד טרעטעלב ןזוא
 ,סױרַא םיקוסּפ רַאּפ ַא ייּברעד טנוגינ ןוא

 ךַאלגניא יו ןוא דייל יד ןסעגרַאפ ןדיא ןוָא
 ,ךָאװ ןופ הרדס רעד ייּב ,ןיבר םנופ שיט םייּב
 ,זעגניז טליטשצגנייא ןַא טימ ייז טימ טנרעל רע

 ,ךַאנ זייוודניק ןופ ?ןיוש גנַאל יו ןעד טסייוו רעוו

 ,ןעגנאגעגרעטנורַא טשינ קנַאּב ןופ ןענייז ייז
 ,סיורג ןוא ןסקַאװרעד ךיז ןעזרעד גנולצולּפ ןוא

 ןעגנַאהַאּב םינּפ סָאד תֹואּפ טימ ןוא דרעּב טימ
 ,סייוו ןיוש ןרעוו ןעמענ דרעּב ןוא תואּפ יד ןוא

 ,םיקוסּפ עקילייה רַאּפ ַא טשטייט ןעמ ...טנרעל ןעמ ןוא

 ,גנַאזעג ןופ שטייט ןטימ ,םיליהת לטיּפַאק ַא
 ןקוק ייז ןגיוא יד זעמענ רעקיטכיל זוא

 ,גנַאזעג ןוא ּביול טימ ,הליפת טימ ןוא סטוג טימ

 ןטעּב םיא ןעמוקעג ןענייז ייז סָאװ סָאד ןוא

 . ? טלַאװעג ייז ןּבַָאה סָאװ .טשינ רעמ ייז ןעקנעדעג

 ,ןטעּב יד ןופ ּפַארַא ןיוש גנַאל ןענייז עקנַארק עלַא
 ,דלָאג ןופ רצוא םעד ןענופעג --- עמירַא עלַא

 ןפַארטעג ןיוש םיײהַא ןּבָאה עטנלע עלַא

 ,דניז יד ןופ ןייר ןיוש ןענייז עקידניז עלַא
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 ןפַאלש רעקיאור ןיוש ןַאק טימעג עטסיוװ סָאד ןוא

 ,דניק ַא טמולח'ס יװ רעדנואוו ןעמולח ןוא

 עמורק ףיוא ןגעוו ףיוא עטעשזדנַאלּברַאפ עלַא ןוא
 .געוו ןכיילג ןפיוא ןיוש קירוצ ןענייז
 ?ןעמוקעג חישמ ןיוש ךיוא זיא רשפא ןוא
 .גערפ ַא גנולצולּפ טוט רענייא עלעדיא ַא ןוא

 ,דיגמ רעד רעּב 'ר רַאנ ?יבר ,ןיוש זיא טעּפש יו
 ,ליואוו ךיז טלכיימשוצ ,דיגמ רעשטירעשזעמ רעד

 ךיז טקַאהרַאפ ןגערפ ןייז ןיא טָאה עלעדיא סָאד זַא
 .ליומ ןְפָא קידנגייווש ַא טימ ןּבילגעג ןוא

 ,ןרַאװעג טלייהרַאפ ןיוש ןענייז םירוסי עלַא ןוא
 .דיירפ ןרָאװעג ןיוש ןענייז ןרעיורט עלַא ןוא
 ,ןרַאלק ןייז שובלמ ןייז ןיא דיגמ רעשטירעשזעמ רעד
 ,דייר עקיטכיל ענייז ןיא ,לכיימש ןרעטיול ןייז ןיא

 יב

 ,ךַאװ רעַארג ןטימניא ןַא ךיז טוט יו
 ,תולג ןשירעלטעּב ,ןרעווש ןטימניא
 -- ,םירוסי ערעטסניפ ןוא ערעטיּב ןטימניא
 ?יבר ,ןסייוו רעטיול ןיא ןַא ךיז דיא ַא טוט יו

 ,טכיל ,טייקנייר ןגָארט ףרַאד דיא ַא

 הניבש ןופ טייקרעטיול ןגָארט ףרַאד דיא ַא
 ,םירוסי ערעטיּב עלַא ןגעקטנַא
 ,תוריזג ןוא ןתולג עלַא ןגעקטנַא
 .םילוּבליּב עקיטולּב עלַא ןגעקטנַא

 םולש ןופ טייקילייה ןגָארט ףרַאד דיא ַא
 ,תומחלמ עקיטולּב עלַא ןגעקטנַא
 רכיזל -- טכיל ןוא סייוו ןגָארט ףרַאד דיא ַא

 ,תומשנ עקיטכיצ ןוא עקילייה עלַא
 ןשַאלעגסיױא טָאה טנַאה עקידהאמוט יד סָאװ



 ןתח סטַאג ,ןוז סטָאג ןייז ףרַאד דיא ַא

 ,ןוז רעד ןופ הּפוח רעד רעטנוא
 םיא טימ הנותח ןגרַאמ ןדעי טָאה טלעוװ יד
 ,למיה םנופ הּפוח רעיולּב רעד רעטנוא
 ןּביילּב ףרַאד ,ןייז ףרַאד קידהלכ ןוא גנוי

 ,םלוע םע רעד ַאד קידנתח ןוא גנוי ןוא טלעוו יד
 ,םילוע ןוא רעייגפיוא קיּבייא ,קיּביײא

 ,םידרוי ,רעײגרעטנורַא טינ לַאמנייק

 ,םידרומ ,רעײגנגעקטנַא עקיּבײא
 ,רוגיטק םעד ןטש ןגעק םידרומ
 ,רעגייטש רעשידיא ,שידיא חסונ
 ,לטיק רעסייוו

 | ,עגנירג ךישקעטש עסייוו
 ןעגנילק ןלָאז רעּבליז רעניד יו טירט יד זַא
 ,םלוע ןכרוד גנַאגכרוד ןפיוא

 ,םילוע ,םילוע עגנירג ,םילוע

 ,ךַאװ רעיורג ןטימניא ךיז ןָאטנָא דיא וט ַא-יוזַא
 תולג ןשירעלטעּב ,זרעווש ןטימניא

 םירוסי ערעטסניפ ןוא עלעקנוט ןטימניא
 ,ןרַאלק רעטיול ןיא ןוא ןסייוו רעטיול זיא

 ,ןעניוטש ןוא ןייטש ןטייוונופ טלעוװ יד לָאז

 ,תושיגנ ןוא תוריזג עלַא ןופ זַא
 ,תועשר ןוא ןטייקזייּב עלַא ןופ זַא

 ,םינמיס ןוא ןקעלפ עקיטולּב עלַא
 ,סמינורּב עטמסרַאפ צלַא ,סהאמוט עלַא
 ,גנוטכינרַאפ ,ןעגנודנעלרַאפ ,זעגנודנעש עלַא
 ,ןענַאטשעגוצ טינ לעז רעזנוא וצ זיא

 ,קיטכיל ןּבילּבעג ןענייז רימ ןוא

 ,ןדָאש ַא ןַא ןוא קעלפ ַא ןַא
 ,םידגּב ערעזנוא ןופ סייוו יד יוװ

 ןלאפעגקירוצ ןענייז ןטייקסואימ עלַא

 ,ןלַאװק עסואימ אמט יד ןיא

 ןגעקטנַא רַאלק ןוא סייוו רעדיוו ןעייג רימ ןוא
 ,ןגעוו עמורק יד ךרוד ,ןגעטש עמַאל יד ךרוד
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 ,החיצר ךרוד ,לוּבליּב ןכרוד ,ןגיל ןכרוד
 .ןסייוו ןרָאלק ןיא סױרַא רימ ןעייג

 ,ןגעקטנַא סױרַא רימ ןעייג
 ,ןגעקטנַא סױרַא רימ ןעייג

 .חישמה ךלמ רעזנוא ןגעקטנַא

 ,ךָאװ רעיורג ןטימניא דיז ןַאטנַא ךיא וט ַא-וזַא
 ,תולג ןשירעלטעּב ,ןרעווש ןטימניא
 םירוסי ערעטסניפ ןוא עלעקנוט ןטימניא
 .ןרָאלק רעטיול ןיא ןוא ןסייוו רעטיול ןיא

 ןענײישנגעקטנַא ךייא לָאז דיילק ןיימ ןוא
 .ןענייּפ ערעייא ןשעלרַאפ ןוא טכילנוז יו
 .ןּביירטרַאפ ערעייא ןגיוא יד ןופ סנטַאש יד ןוא
 ,ןביוט ערָאלק ,עסייוו ,ןּביױט ערַאלק ,עסייוו
 .סנקור ערעייא רעביא ןביוהרעד ךיז ןעוט

 ,ךיא םוק ,ךיא םוק שובלמ ןסייוו ןיימ ןיא
 .רעדירּב ,ןדיא ,ךייא ןעמענפיוא ךיא םוק
 ,רודיס רעקידעכַאװ רעד טנעה יד ןיא
 .ובוט-המ רעקיגַאטעלַא רודיס םניא
 .םיתבש ןענייז געט עלַא

 ,םיבוטמוי ןענייז געט עלַא
 ! בוטמוי טוג ַא

 יג

 ןסייוו ןיא ןוא טכיל ןיא ןײגסױרַא טסעוו

 .טלעוו רעד וצ --- דיא רעקידבוטמוי ַא
 ,למיה ,ריד תבשטוג

 .דרע ,ריד תבשטוג

 ןסַאג ןוא ןשטנעמ ,ךייא תבשטוג

 .טלעוו רעד ןופ טָאג ,ריד תבשטוג ַא

 .ףטיילק ןוא קרַאמ ןכַאמוצ ךיז ןלעוו'ס ןוא
 .דיג זזַאלּפַארַא דיז ןלעװ סנדָאל ןוא
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 ךיש עטלַא עקיּבױטש טימ טעוװ דַאװ יד ןוא
 ןפיול ןזַאל ךיז רעַארג ַא טניוו ַא יו
 ,ןפיוה ןוא ךַאלפיוה ,ןסַאג ןוא ךַאלסעג ךרוד

 ;ןזייוו רעגניפ יד טימ ןלעװ ךַאלמייוג ןוא
 ,ןסייוו ןיא ןוא טכיל ןיא ןדיא םעד טרַאד טעז טַא
 .ןסייוו ןיא ןדיא ןקיטכיל םעד

 ןעניוטש רעטסנעפ יד ןיא ןלעוװו עדמערפ ןוא

 רעביטש ןוא רעזייה ןופ רעכעד יד יוװ ןעז ןוא
 | ןעניורק ענרעּבליז טימ ןָאטנַא ךיז ןעמענ
 .רעּבירַא ןזינרַאק יד וצ זיּב

 ?ןפַארטעג ַאד טַאה סָאװ ןוא ןעשעג ַאד זיא סַאװ
 ,ןפֵא ןרעיוא ןוא רעליימ ןוא ןגיוא
 סנ םעד ןעמענַאב ,רעדנואוו םעד ןרעה ןלעוו

 .תעל-תעמ ןּבלַאה ןקיטנייה םנופ

 רעטנורַא דרע רעד ףיוא זיא'ס ,ןעשעג זיא ןעשעג
 ,רעדנואוו ןסײװרַאלק ןייז ןיא דיא רעקיטכיל רעד

 ,רעּביוז ױזַא יינש יו שוּבלמ ןטנווייל ןיא

 ,ןּביוש עלַא ןרעּבליז ךיז ןעמונעג ןּבַאה'ס שזַא

 ןטײרּפשוצ ןעמונעג טייקרעטיול יד ךיז טָאה

 ןטיילק עמירַא ןוא ץַאלּפקרַאמ ןוא ךַאילש ףיוא
 ,ןקַאהרַאפ ,ןכַאמרַאפ ןעמונעג ךיז ןײלַא ןּבָאה
 .יאכז ולכ זיא העש יד ,בוטמויטוג !תבשטוג
 ,טכיל סיורג ןופ העש יד ,טייקסייוו סיורג ןופ העש יד
 ? טכירעג ךיז טָאה רעו ? טרַאװרעד ךיז טַאה רעוו
 טכירעג ךיז טָאה'מ ןוא טרַאוװעג ןוא טרַאװעג טָאה'מ
 .טכילרעיורט עקירהַאיטנזיױט ייּב

 לגוסמ סע טזיּב וד יװ ,םולח ןיימ ,םולח ,ַא
 .עגר ַא ףיוא רַאװ ןייד ןיא רימ רַאפ ןזייוו וצ ךיז

 לגילפ ןקיליײה ןייד טימ ךַאפ ַא סע טסוט וד יװ

 ,רעגעלעג ןסייוו ןיימ רעּבירַא רימ ירפצנַאג

 ןכייצ ַא ,רָאנ ןייש ַא עגר יד רימ טזייוו'ס ןוא

 ,ךָאנ טייוו זיא ןוא טייג סָאװ ןגרַאמירפ ןסיורג םנופ

 ןכייט ןוא רעדלעפ טייזרענעי ףיוא ךַאנ טייוו זיא

 ,ןפורעג סנטייוורעדנופ רַאנ ּבָאה ךיא ?ךיא ןוא
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 ,ןטפולרעדניא טכַאפעג רַאנ ךוט ןסייוויינש ַא טימ
 ,טלעוו רעד ןּבעגעג רַאנ קנואוו ןקיטכיל ַא

 טלעוו רעד ןּבעגעג רַאנ קנורט ןרעטיול ַא

 ,לגָאװ ןטרעמוארַאפ ריא ןיא

 .ד

 הבשחמ ַא טַאהעג טָאה דיגמ רעשטירעשזעמ רעד
 .איבנה והילא ןגעוו ןּביירש וצ רפס ַא

 ,ןריּפַאּפ עסייוו ןוא טיירגרַאפ רעדעפ ַא
 ןריט יד ףיוא טכַאמרַאפ בושי ןוא טלעוװ ,טכַאנ עטעּפש

 ,לשיט ןקידנעלקַאש:דיז םייּב ,דחוימ רדח ןייז ןיא

 .ןגיוּבעג טנוימדרַאפ סנגיוּב יד רעּבירַא
 ,ןגיוא עקידנרעטש טימ למיה רעד --- רעטסנעפ ןכרוד

 ןסירעגסױרַא טסענ ןייז ןופ ךיז טַאה ןרעטש ַא
 ,ןגיולפרַאפ ןטלעוװ יד ןיא טייוו זוא
 .ןבירשעג טשינ הרוש ןייק טָאה רעּב 'ר

 ןגיוּב רענעריּפַאּפ רעד --- טכַאנ עטירד ,טכַאנ עטייווצ
 ,ןגייווש ןקיאור ןוא ןסייוו ןייז ןיא ןגיל טּביילּב

 . ,ןעניז םעד דניצ ַא טוט ,ןַָא טמוק הבשחמ ַא
 .ןעניגַאּב רעיינ ןוא רעיולּב ןיוש רעטסנעפ םייּב טייטש
 ןפיירטש ענעדלַאגזיור ןיא ןעילב טמענ חרזמ רעד
 ,ןפיוה עשעלמיה סטָאג ךיז ןטײרּפשוצ ןפָא ןוא ןייר
 ,ןריט ןענעפע ךאלעּביטש ןעמענ דרע רעד ףיוא
 .רעריפרעסַאו לאומש סױרַא טרַאפ לפיוה ןופ

 .ןינמ ןטשרע םוצ ןעייג ךאלעדיא עטלַא

 ןעניד ןדיא עטושּפ עלַא יװ ,טָאג ,ךיד לעוו'כ

 ,ןעגנַאגרַאֿפ ןוא טילּבעג ,ןעמוקעג ןענייז סרעמוז

 .ןעגנַאזעג טימ לופ ןענייז טלעוו יד ןוא הרות יד
 ,ןפַא ןסיורד םוצ לרעטסנעפ ןרַאפ ,ירפצנַאג

 ,ןפַאלשעגסיוא טינ ,רעווש ןעמערּב יד

 ,ןרעיוט עטיירּב ףיוא יוװ ץרַאה סָאד זיא ךַאװ רַאנ

 ,רעיורט זיא סָאװ ,דיירפ זיא סָאװ ,טָאג ,טשינ ןיילַא סייוו'כ

 יתומצע לכב עדייּב רימ ןענייז יז
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 ,ןסיורד ןכַאלמייה ןיא טייקינוז ענעדלַאג יד יו

 ןלייוו ַאד טרעשַאּב םענייא טשינ זיא'ס יוװ זַא
 ,הליל ןיבו םוי ןיּב ַאד קוק ַא ןּפַאכ רַאנ
 ,ןלייז עקיטכעמ יד ףיוא ףיוא גָאט רעד ךיז טּביױה'ס יו
 השאזדולי רעקידניז ַא לָאז ךַאנ סָאװ ןוא !יאדכ זיא
 ?לשיט קידנעלקַאש ַא ייּב ,רעטסנעפ םייּב ןסיוורעד ךיז

 ןעמוק סרעטפע םיא וצ ןגעלפ סָאװ ךַאלמירבחמ וצ ןוא
 ,ןעמורברעטנוא קידתומימת רע טגעלפ ,םירוּביח ףיוא תומכסה רַאנ
 ןגיוא עקידנעלכיימש עשרעטַאפ ןוא עמורפ טימ ןוא
 ; ןגיוּב ןסייוו:-רָאלק ןטימ שיט םוצ ןריפוצ יז
 רעטניט ןוא רעדעפ ןיימ יװ ,ןדיא ,ןרָאי ןיוש
 ,רעטניוו ףיוא רעמוז ןופ ץלַא ןעטרַאװ ןוא ןעייטש
 ןגָאטרַאפ ןוא טכענ -- רעמוז ףיוא רעטניוו ןופ
 .ןגָאלשרעּביא רימ ךיז ןפערט דימת ןוא

 ןכיוה עשילמיה יד ןופ הנבל יד רימ דיז טָאה ַאד
 ;טלכײמשעגנגעקטנַא ןוא רעטסנעפ יד ןיא טלעטשעג

 ןרעטש עייטס ַא ןעגנוזוצ דיז ןּבַאה ַאד
 ןרערט עסיורג שזַא ,רעקעלג עגירעּבליז יו
 ,ןגיוא יד ןפַאלעגרעּביא ןוא ןפַאלרַאפ רימ ןענייז
 .ןגיוב רעסייוו רעד ןוא רעדעפ יד טגיל'ס !טעז ןוא
 .ןבירשעג טשינ ןוא ןּביירש סעּפע טלָאװעג

 .ןּבילּברַאפ ריּפַאּפ רעקיטכיל ַא ,רעסייוו ַא

 .ה

 ,תוליפת עטסמורפ יד טכירעגּפַא ּבַאה'כ

 ןעגנוזעגּפַא םיליהת ןעלטיּפַאק עטסקיצרַאה יד
 .טקיטעזעג זיא המשנ ןיימ ןוא ןײלַא ךיז רַאפ

 לקניוו ןטרעכיזעגנייא ןיא ור ןּבעגעג רימ טסָאה

 לגניא ַא ךַאנ טגַאז'ס יװ ,ךַאנ ריד גַאז'כ ןוא

 .ונוביר ,בוט יכ ,בוט :;ינאיהדומ סעמַאמ רעד

 .ןעניואוו וצ ךַאלעטלעװ ענייד ןיא רימ זיא בוט

 ןרעוו קיזנַאטשרַאפ ןוא ןענרעל וצ ךַאלעקניװ ענייד ןיא

 -- ,םדא ןּב רעטרעטיילעגכרוד ַא ךיא ןיּב גָאטייּב
 ןַאטּבױה א ךיז ןקַאזנכיש עסייוו עניימ ןיא
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 ,ןדַאּב ןרעוש םעד ןופ לגיופ רעגנירג ַא יוװ

 ןדנוּבעגוצ טשינ ןיּב'כ סָאװ ,רימ זיא בוט
 רעדנואווזייּב יד וצ גָאט ןופ קיטש ַא שטָאכ
 ןשטנעמ-ישנַא עקידתולדג עקידהוואג יד ןופ

 ,ןשטנעּב טייקיאור ןיימ ףיוא טינ ייז ןַא ןַאק'כ רָאנ
 ,שיט ןיימ ייַּב סנמוזמ ערעייז ןּבָאה זומ'כ
 ןפור סנטייוונופ ערעייז ןעמענ יד רַאנ שטָאכ
 ,ןפוג ערעייז ןיא ןדנוּבעגנַא סע זיִא המשנ ןיימ יוו
 .ןגייווצ ןַא םַאטש ַא ?יײיז ןַא ןעד ךיא ןיּב סָאװ
 ,רעדילג ערעייז ןופ גנורעדורוצ עכַאלטנייפ יד
 ליוה ןוא םוטש ןקערטש-ךיז סָאד ,סרעייז ןסקַאװ סָאד
 ,רודיס ךַאלטיּפַאק יד ןשטייטרַאפ ןיילַא ךיז ןעמענ'ס ןוא
 ליומ ןוא ּפיל ןשטיינק ךיז רימ ןעמענ'ס ןוא

 ,תוקיתמ רעקילַאג-רעטיב ַאזַא טימ
 .ענייד עטסַארּפ ,עטזָאלרַאפ יד ןּבעל ליפיוזַא רימ ןּביג ייז

 ?ןּבױא למיה ןיא קנואוו ַא ? יז ךיא ּביג סָאװ ןוא
 ?ןּבױלג קעשארּפ ןעיולּב ַא ?גנונפַאה קעשַארּפ ןסייוו ַא

 ןעייג ןוא םורפ ןגיוא עניימ ןופ סע ןעמענ יז

 .ןעייווצ ןיא ענעגיוּבעג לַאמַאכָאנ רעטעּפש ןעמוק ןוא
 ?ןעמוקעג טשינ הצושי עלעסיּב סָאד ץלַא ךָאנ ?ונ

 .ןרעטש ןטרעקַאעגסיוא ןַא טימ ןציז ּביילּב ךיא ןוא
 ןרערט ענעטלאהעגנייא טימ טייטש ,ונוּביר ,דיא ןייד
 ,ןומזיּפ רעדנַא ןַא סיוא ךוז ךיא ןוא --- טרַאװ ןוא
 וליפַא ןדוד ךלמ ןייד טָאה סַאװ ,םיליהת קוסּפ ַא

 ,עליטש ,עליואוו ןענייז רעטרעוו יד --- טסיירטעג

 ךיז טזָאל רעטסַארּפה דיא רעד ןוא

 ? ןעמעוו ףיוא --- ןזגור ןייז זופ ןטעּברעּביא

 ןעמעש תמא ךיז וט ךיא .םתסמ רימ ףיוא
 ,שודקהו םימתהו ןטסַארּפה דיא ןייד רַאפ

 ,לוויטש עקידנטערט ערעווש טימ קעװַא טייג רע

 לּבירַאפ רעד ןכירק טמענ דאלעקניוו עלַא ןופ ןוא

 ,דגּב ןסייוו ןיימ ףיוא ןקעלפ ,סנטַאש ענרומכ טפרַאװ ןוא

 ; גנולצולּפ ךיא רעה רעטסנעפ ןכרוד ןוא

 ,טצקעמ עלעּבלעק ַא ,רעמיוּב יד רעּביא טניוװ ַא
 ? טלעּבלעק ,וטסליוו סָאװ
 ? ךיא ליוו עמַאמ-המהב ןיימ
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 ? טניוו ,וטסליוו סַאוװ
 ,ןפיולטנַא טייקידייל רעטסיװ ןיימ ןופ ליוו'כ

 ,העדעס יד ןיא ןיוש ןּברַאטש רעמיוּב עלַא

 ןקע עלַא ןופ ךיז ןסייר ןטלעק

 רעשידיגמ ַא טימ ןיילַא ךיז רעפטנע ןוא ךיז ךיא גערפ ַא-ױזַא

 ,השרד

 ןשַאלרַאפ גָאט רעד ּבלַאה ןיוש זיא רעטסנעפ יד ןיא ןוא

 שט



 ?סָאוו וצ

 לוש רעבורח ַא ןיא לַאמַא ןעמוק ךָאנ לעוו'כ
 .שטנעמ רעבורח ַא
 טניה-סָאגרעטניה יד יו געט עניימ

 | -- ,טכַאנרַאפ םענרומכ ַא ןיא
 ,טױלּפ ַא רעטניה ןופ ץעגרע ריז ןּבײלקרַאֿפ יז
 דוס ןרעטסניפ ַא ןיא קע וצ קע ,ּפעק וצ ּפעק
 טמוטש סָאװ דחּפ ַא סעּפע ןופ

 ,דרע'רד ףיוא לטעלב ַא רעטנוא ןופ טרעטיצ ןוא ,ךיז טריר ןוא
 ,טניוו ןופ קעדוצ ַא רעטנוא ןופ יו
 ,דנילּב ךַאנ ןוא ּביוט ךַאנ

 ,לוש רעבורח רעד ןיא ןיײרַא םוק'כ
 .ריט רעד ייּב ןייטש ּביילּב

 טנעװ ייּב סרעדנעטש ןופ ,ןעלקניוו ןופ
 .רימ ףיוא ןדיא עטלַא ןקוק
 ,קעװַא ךיז ץעז ,רעדנעטש ַא וצ וצ ייג'כ

 .טנעוו יד ףיוא םורַא ךיז קוק
 .טנעקרעד סנטָאש עלַא ּבָאה'כ

 דמערפ ןופ ןוא טייוו ןופ ןטַאש םענעגייא ןיימ ּבָאה'כ
 דמעה ןסירוצ ַא יו ךיז טימ ַאד טכארּבעג
 .דימ ןוא ןשַאלרַאפ --- ּבייל ןפיוא

 ,ַָאד ןעורטַא ךיז ךיא לע יצ טשינ סייוו ךיא

 רעהַא ןעגנַאגרעד ןיּב'כ סָאװרַאפ טשינ סייוו

 .העש רעקיטכַאנרַאפ רעקירעדינ רעד ןיא

 לַאמַא ןעזעג ַאד ּבָאה ךיא סָאװ רעד רָאנ

 לוק ןדלַאג ןייז ןופ גנַאלק םעד ןוא

 .רעמ טשינ ךיא רעה ,טשינ ךיא עז

 געוו ןפיוא ,טלעוו רעד ףיוא םורַא טלגָאװ רע

 רימ ןופ רעסעּב טסייוו ןוא ,רימ ןופ רעקרַאטש זיא ןוא

 .רעהַא ןעמוק טשינ ןיוש ףרַאד ןעמ זַא



 טנעמנַארפ ַא

 ייסיווייס ריד קנַאד'כ רָאנ .. ;

 ,ןּבעגעג רימ טסַאה וד סָאװ ץלַא רַאֿפ

 יינ ןּבַָאה סָאװ ןהעש עלַא רַאפ
 .ןּבעל ןיימ טכַאמעג יירפ ןוא גנוי ןוא

 טלעוו רעד ןיא רעטציא ךַאנ דַאװ ךדיא

 -- ןדיירפ עפייר עטקעוועגפיוא ענייד טימ

 ,דלעפ ןרעּביא טכַאנרַאפ רענעדלַאג ַא

 ןדע ןג רעד זיא דלעפ'ס ןוא

 ןעגנאגעג רימ ןענייז ןענַאד ךרוד
 ,עטלַא יד דַאלעּפרעד יד וצ זיּב
 ןעגנַאהעג רעווש ןענייז למיה ןפיוא
 ,עטלַאק סנקלַאוװ-רעטניװ עטייוו
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 ליק ןוא ָארג

 װַארוקסַארּפ ןייק ליווז ןופ געוו ןפיוא
 .קנארק ןרָאװעג עדייז ןיימ זיא
 ,בורק ןעמירַא ןַא ייּב ,וװַארוקסַארּפ ןיא ןוא
 .קנַאּב ןפיוא ּבוטש ןּבעל טמירַאװעג ךיז

 : ןרַאװעג-טנוזעג טשינ ןיוש זיא רע
 ,לירּפַא ןופ ןירג ןעירפ עמַאס ןיא

 ןרָאלק ךיז ןעמענ ןעלמיה עקידנגער יד ןעוו
 ,ליק טקעמש רעמיוב יד ףיוא טיווצסייוו סָאד ןוא

 ,ןגָאטייּב עגנוי יד ךיז ןעמירַאוװרעד סע ןוא
 -- ,טלעוו רעד רעּביא ךיוה טייג ןוז יד ןוא

 ןגָאװ ןקידנעּפירקס ַא ףיוא ןדייז םעד ןעמ טָאה
 דלעפ ןופ טייקיולּב רעקיטניוו רעד ךרוד

 ןעּבַאּב רעד וצ םייהַא קירוצ טריפעג
 טלַאק טַאה םלוע תיב ןפיוא --- .ןיז ןוא

 ןעמַאטשרעמיוּב יד םורַא טלקיוװעג ךיז
 ,דלַאװ ןטכידעג ַא ןיא יו ירפרעדניא רעד

 רעטעפ רעד טנַאה ןרַאפ טָאה ךימ ןוא
 ,םייל ןופ ךַאלגעטש יד ךרוד טריפעג

 רעטערב-הבצמ יד טעקַאנ ןוא טלַאק

 .םיוּב ןוא דרע ןוא זַארג --- ַארג ןוא טלַאק

 ,ןענייוו עטקיטשרַאפ סָאד ַארג ןוא טלַאק

 ןֵא רעדיו טּביױה ןוא ףיוא-טרעה
 ,עניילק ַא ,דרע רעד ייּב ,עּבַאּב יד ןוא
 ,ןַאטעגמורַא לַאש ןּבַארג ַא טימ ןוא

 ןענַאטשעג טײזיַאדזַא דניק ַא יו זיא
 -- .דרע רעד טימ ךיילג ןרָאװעג ןוא
 ןענַאװ ןטעשטרַאקרַאפ ןיא עלעמייּב ַא
 .דרע רעד טימ ףַאלש ןיא ןעקנוזְרַאפ
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 שטנואוו רעטצעל ַא

 רעטעפ ןטוג ,ןכייר ַא טַאה'ס רעוו

 ,ךיז רַאפ לזמ ןדלַאג ַא -- רע ןוא

 ,רעטעּכש ןטסנעש ןרַאפ רענעש זיא טציא ןייז ןוא

 .חישמ ןוא ךלמ זיא טנייה ןייז

 ,רעטסנעפ עניילק טימ סמירַא ןַא זיוה ַא

 .זיוה םורַא םירמושירעמיוּב ןוא

 ,רעטסנעלק רעד ,טָאג ,ןיב'כ .:ליואוו טמולח ןוא

 סױרַא רוד ןייז ןופ ךיז טקערטש ןוא

 ,םיאיבנ עקיגרַאּב טימ טדער ןוא

 .לוק ןייז ןייר ןוא טרַאװ ןייז רָאלקילעה

 םיינע יד וצ ןייגוצ טמוק רע

 ,לֵאט ןקידמַאז ןופ גערּב עמַאס םייּב

 תורימז ייז טימ םענייאניא טגניז רע
 .שיט ןטלַא ,ןעַארג רעייז ייּב
 שיריל ןליּפש עמירַא רעטימעג
 .סיז ןשינרעטיּב ןּביז ךרוד

 לגיּפש םענעגייא ןיימ ןיא וטסעז ךימ

 ,טלַאמעגסיוא רעטרעוו יד-טָא ךרוד
 ,לגילפ יד ּפָא לסקַא ןיימ ןופ ךערּב
 ,דלַאג סָאד ייז ןופ ּפָא-לסיירט ןוא

 -- ןּבַאג ענייש עטשטנעּבעג יד ןוא
 ןח ןוא טרעוװ רעייז ןקיילרַאפ
 ןּבַאה טשינ רַאז ןייק רעמ ליוו דיא ןוא

 .ןייג ןזומ לעװ דיא ואוו ןייג ןוא

 ,רערַאנש עכַאלרעה עקַאט ןענַארַאפ

 ,ךיא יוװ ַאזַא ףיוא ןטרַאוװ סָאװ
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 רערַאלק ןכַאמ ןוואורּפ ייז טעוװ סָאװ

 ,חישמ ןופ ךיז ןקיטעּפש סָאד

 ,ןלייט ןטעּב-שדקה יד ייז טימ
 ,טַאטש ןופ ןטייצלַאמ שדקה יד

 ,ןלייה עלייוו ַא טעמוא רעייז ןוא
 ,טַאג רַאפ טמוק טנלע רעייז זיּב

 תומא דלד 'שדקה םעד ןופ ןוא/

 ןייזייואר ןוא ןעמוקסיורַא

 שמש רעטצעל ַא סטיישעּב םעד ןייז וצ
 ,ןיילק רעקירעיורט רעטצעל ןיא

 זזַאלּבוצ ,טייוועצ טניוו ןפיוא ןוא

 ,דלַאג"רעדיל ךַאלטעלּב ענייש יד

 ןזָארג עלעג יד יו ןשעלרַאפ ריז זוא
 ,טלַאפ טסַאריױעיסַא עטיוט יד ןעוו
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 קחצי בקעי שרדמ

 .א

 ,סוחי רעזנוא ןופ דוּב סָאד ןרעטעלב לעוו
 ןטקה לרעלטעּב םעד וצ ןגָאלשרעד ךיז לעװ
 תוחילש רעכַאלרעדואוו ןייז טימ טרַאד זיא סַאװ
 ןטָאש רעטנוא ןטָאשרַאפ יװ ןּבילּבעג

 : ןעוויּברעד ךיז ןעלקניוו עלעקנוט יד ןיא לעװ
 ?ןטלַאהַאּב ךיז וטסָאה סָאװ ,לרעלטעּב ַא
 ןוויס שדוח רעמירַאװ רעד ןיוש טקידלַאג סע
 -- ,ןטלַא ןטוג רעזנוא ןופ ּפַאק ןסייוו ןפיוא

 קיצניינ ןופ ךַאלצינערג יד ייּב עדייז רעד

 .תודוס ןופ דוס םעד טיורטרַאפ רימ טָאה רע ןוא

 קיצנייא ,רענייא החּפשמ ןיא ַאד ּביילּב'כ ןוא

 ,תודע ןַא ןייז שינעכעדעג ןייד ףיוא ליוו'כ זוא

 םימת קידצ רעד ןעוועג סע טזיב וד זַא

 ,ןטלַאהעג ךיז םויק רעזנוא טַאה תוכז ןייד ףיוא סַאװ

 םענורּב רענעדלַאג רעד ןעוועג סע טזיּב וד זַא

 ,ןטלַאהַאּב טלעוו רעד ןופ קיּביײא ןיוש טּביײלּב ןוא

 ,ןגיוא עקירעיורט ענייד ןיא ןקוקנײרַא לעוװ ךיא
 ,ןרעטש ןטגרָאזעגסיוא ןייד ןופ ןּברַאק יד ןעז ןוא
 ,ןגייוש תורוש עניד יד ייז ןיא ןענעייל ןוא

 .ןרעהרעד שטָאכ המכח רעייז ןופ גנַאלק ןרָאלק ַא

 ,ךַאלטיילק ןיא ןוא ךַאלמערק ןיא דניזעג ץנַאג סָאד

 .ןדנעל ערעייז ףיוא לוע ןוא ךַאלהסנרּפ

 ךַאלטייּב עקידנשַארג טימ דניזעגניילק סָאד

 .עדנעגעלידלַאג רעד ןופ ךלמ רעד --- וד ןוא

 ,סעּבַארקש ,סעטַאל ,סעטַאמש ןלעטשרַאפ טכיל ןייד

 ,ןסקַאװרַאפדליװ ןוא טסיוװ ןוא יורג םינּפ ןייד
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 תבש-ברע ןופ ןוז --- ןעמערּב ענייד רעטניה רַאנ
 ,לסקַא ןייד רעּביא טנַאה עקידנטעלג סטָאג

 ,החּפשמ רעטלַאיַארג רעזנוא ןופ ווָאוװ-דמל רעד
 ,םיבוטמוי יד וצ ,רָאנ לָאמנייא ןזייוואּב ךיז טגעלפ
 ,הכרּב ןייז רַאפ טלמַאזרַאפ ךיז טָאה דניזעג סָאד ןוא
 ,םיבורק עטגערפעגּפַא ,עטדמערפעגּפָא ,עטייוו זליפַא

 ןעמוק וצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טייצ-רעד-טימ ןוא
 ,לַאגיס זױהטלַא סָאד ,זיוה רעזנוא טלקַאװ'ס ןוא
 ןעמונעגּפָארַא ךַאד רעזנוא ןופ ןוז יד טלַאװ'ס יוװ

 ,לגילפ ןקידנּבלַאז ,ןקידנשטנעּב ריא

 ,עּברָאט ַא ןטרוגנַא לסקַא עניימ ףיוא לעװ ךיא
 .ןגעוו ףיוא ןזַאלקעװַא ךיז זקעטש סנדייז ןטימ ןוא
 ןּברָאטשעג טשינ ךָאנ טזיּב וד ,לרעלטעּב ןיילק ,סייוו ךיא
 .ןגערפרעד ריד וצ טייצ ןיא ךַאנ ךדיז לעוו'כ ןוא

 יַּב

 ,קָאר ןטַאילעּפַאּפ ןגנַאל ןרעווש ןטימ לקיזייא רעטעפ
 ,גָאט ןסואימ ןיא ןוא םענייש ןיא ,רעמוז ןוא רעטניוו
 ,םַאטש רעזנוא ןופ דיא-םימת רעטמעלקוצ ןוא רעטמעשרַאפ

 םסיםירוסי לסיּב טצעל סָאד זַא ןיוש סייוו ךיא

 ,טנעוו-שדקה יד ייּב טרעפעלשעגנייא קיּבייא ףיוא ךיד טָאה
 ,טנערּבעג טשינ לטכיל-בלח ןייק טָאה סנּפַאקוצ ןייד ייּב ןוא
 טדנעלרַאפ ץלַא טָאה רעגנוה ,המחלמ לייוו

 זױמ ַא םתסהנמ טָאה טכיל לקיטש טעטצעל'ס ןוא
 ,זיוה םנופ ןוויוא ןרעטנוא טיוט ןרַאפ טעשזירגוצ

 ,סַאג ןופ ןכש ַא ץוחַא ,דניזעג ןייד ןופ טינ רענייק זַא ,סייוו'כ ןוא

 שא יו ;הטימ רערַאד ןייד ךַאנ ןעגנַאגעגכַאנ טשינ זיא
 ןייש וליפַא ּביוא ןוא גָאט רעד ןעוועג יורג זיא

 ןיילקישרעדניק ןוא ןעוועג קידתווינע רע זיא

 טקוקעג ,טקוקעגסױרַא טלעו ןסַאג עלַא ןופ רע טָאה

 טקורעג דיז ןּבָאה סנטפַאק עגנַאל טימ ךַאלטײלעמירַא יו

 ,טירט ןיא טירט .,היול ןייד ךָאנ גנַאג ןקירעּבַאלש ןיא
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 .דיא ַא רערעזנוא זיא'ס :ּפעק עמורפ יד טימ טלקַאשעגוצ

 ;טימעג ליק ַא טימ טעװעקַאטַאּפ טָאה סנטייוונופ גָאט רעד

 ,דיא ַא רערעזנוא זיא'ס ,ַאי

 טלַאװעג ךיא טלַאװ ,לקיזייא רעטעפ ,זיולּב דיל ןייק טשינ
 ,טרָאװ ןוא תוא ךַאלטיא ואוו לרפס ַא ,ןקיליײה ריד
 ,דלַאגניג טימ ןגיואוועג ןייז לָאז טײקטושּפ-סיױרג ןייד ואוו

 דרַאּב רעלעדייא-םורפ ןייד ןיא דַאלרעּבליז עקיצנייא יד יװ ןוא
 דייר עּביל עטוג ,עקירעטיצ יד ןרעטיילכרוד ךיז ןלָאז
 טיורּב ךַאלקיטש יװ ;ריד רַאפ ץרַאה ןיימ ןיא ןעור סָאװ
 ליק ןיוש טרעוו'ס ןעוו ,ךַאלעגייפ יד רַאפ ןפרַאװ רעדניק סַאװ
 ,טימעג ןגייא ןיימ רַאפ רעױדַאּב ןוא רעיורט ןיימ דיא ףרַאװ
 ,טינ ךימ טסרעה וד זַא ,סייוו ךיא ,סייוו'כ רַאנ

 טרעוו יד טשינ רַאג ּבָאה ,טשינ רַאג ךיא רָאט רשפא ןוא
 דרע עקידתונמחר ןוא עטוג יד ןעוו ,רעטציא ןעמוק וצ
 ןייבעג טמעלקרַאפ ,טמעשרַאפ ןייד טמירַאװעגנייא טָאה

 ןיילַא ןייז וצ רעווש ױזַא זיא רימ רָאנ --- דיד וקעוו ןוא
 ,טכַארטעג ריד ןופ ּבָאה ךיא ןעוו ןוא דרע רעד ףיוא ַאד
 רעד ַאד ןעוועג רימ זיא ,ךיז וצ רַאּפ ַא ןעזעג ךיד ךיא ּבָאה

 טכַאנרַאפ
 סַאג רעטלַא רעגנע ןַא ןיא יו לקנוט ױזַא טשינ טלעוו רעד ןופ
 ןכַארקעגּפָא ןעייטש רעּביטש עלַא ואוו
 ,סַאלּב ןענעטַאש רעטסנעפ יד ןוא

 שירפ ןוא ףרַאש ױזַא טָאה זיוה-החּפשמ סיורג רעזנוא ןיא רענייק
 ,שינעכעדעג ןיימ ןיא --- ןייּב ןיא יו ןטינשעגניײרַא טינ ךיז
 ,העש-טנלע ןיימ ןופ לייט ַא ,לוע-םייונע ןופ קיטש ַא
 ַאד לביטש ןייד ךַאנ זיא לסעגיגרַאב ןרעטניה :;ןעזעג ּבָאה ךיא

 ,טנַאװ ןיא ךדאלרעטסנעפ ייווצ יד טימ ,ךַאד ןטשטַאלּפעגּפַארַא טימ
 טנַאה ןייא ןיא --- ןעיסַא ןקיטַאלּב ןרעּביא ךיז וטסּפעלש טָא
 טסייג -- ,רודיס רעד --- רעטייווצ רעד ןיא ,ןקעטש ןצרַאװש םעד
 .תיבפלא רעדניק ןענרעל רעזייה יד רעּביא םורַא גָאט ןצנַאג ַא
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 . ,ךיוא שמוח השרּפ ַא ןוא ףלאצמק ןוא

 ,חכ ךַאנ טסַאה ,חכ ךָאנ טסָאה דוד יּבַא

 ,ביילעשרעה ,רעטלַא ,םיריבג יד ,סרעטעפ עקרַאטש ,עסיורג יד
 ,ּביוטש רעד ןייז ייז רעווש טינ לָאז -- ןלַאפעגנייא ןענייז
 ,טּביורעגסיױא םינלזג ןּבָאה ערעייז ןטיילק עטיירּב יד
 טָאה ,עקידנעגניז םיתבש ,סעטַאּפַאק ענעדייז יד
 ,טַאג רעטכערעג רעד ,ןטניוװ ןּביז עלַא ףיוא טייוועצ
 ?סָאװ ?לקיזייא וטסגָאז סָאװ ?ךיז טנכערעצ ייז טימ רע טָאה
 זָארג ןסע ןסייהעג הוואג רעסיורג רעייז ןיא ריד ןּבַאה ייז

 -- ,טַאטש רעדנַא זַא ןיא --- ןלעווש יד רעּביא ןייג ןוא
 ,דניוו"זוא-ייוו ,ןגיוא יד ןכעטשסיוא טינ ייז לָאז דנַאש יד
 ,דנילּב זיא טלעוו סנשטנעמ ַא ,ץרַאװש זיא טכַאנ שדוחפוס

 :טצעזרעד סע ןוא ןעז ןוא ןעז טוט גיוא טנשטנעמ ַא
 ,טעּפש ,לקנוט ןיוש זיא'ס ןוא קעװַא ןענייז געט עניילק יירד

 ריד ךַאנ ַאד ןּביילּב וצ ךַאלמייהמוא ןוא רעווש רימ זיא'ס יו
 ריט עטכַאמעגוצ ןייד טייוו ןליימדךעמי ןופ ןעז ןוא
 טכַאנרַאפ ,גַאטייּב ,ירפרעדניא ןופ גָאט ןצנַאג ַא
 .ךַאד םעד ּפָארַא רעקירדינ ךַאנ טרעווש ןוא יינש רעד טלַאפ'ס ןוא
 ןייּבעג שיאַארק ַא --- ,לנעמיוק סָאד טּפָאטשרַאפ ןוא ןטַאשרַאפ

 ןיײרַא םיא ןיא טשינ טקוק ,ןילפוצ טשינ וליפַא טמוק
 ,לעווש ןייד וצ ןעמוק רענייק טשינ ךיוא עקַאט טגעלפ ױזַא
 .לעג ןרָאװעג ,ןירג ןרָאװעג זיא לטױלּפ םייּב זַארג לסיּב סָאד

 ,טסַארפ-רעטניוו רעד ,ּפַארַא זיא רעמוז ַא ,קעװַא ןמז ַא
 טזַאלעגּפַארַא העש עצרַאװש יד ךיז טָאה טָא זוא
 ,טיינשעג טָאה'ס זעוו ,גָאט ןסייוו ןטימ עמַאס ןיא
 ; ווירּב ַא טכארּבעג טניוו ַא ַאד טָאה רימ ןוא
 קַאר ןטאילעּפַאּפ ןרעווש ןעגנאל ןטימ לקיזייא רעטעפ רעד
 טיוט ןלַאפעג המחלמ רעד ןופ ףוס עמַאס םייּב זיא

 ,טױלּפ ןעמורק ןּבעל ןרעטמַאל ןטנערּבעגּפַא םייּב

 יב

 ,רעטכעט ןוא ןיז טַאהעג טָאה עדייז רעד

 ,דלַאװ רעניטַאטסנַאק-טלַא קלח ַא ןוא ןטיילק ,רעזייה
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 ,טרעמעג ךיז ןּבָאה ךַאלקיניײא יד
 ,טרעהעג טיירּב ןוא טייוו --- ס'הנותח יד
 טליּפשעג ןּבָאה םירמזילכ

 טליטשרַאפ טייצ עצרוק ַא רַאנ ןוא
 ,ןעמונוצ גנעטש-הּפוח יד דיז ןּבַאה רעדיוו ןוא
 .ןעמוקעג טייוו רעד ןוא טנעַאנרעדנופ םיבורק
 ןגיוא יד ןיא ןפרַאװעג ץלַא ךיז טָאה תוחמש עלַא ףיוא ןוא
 ,ןגיוא עדנילּב-בלַאה טימ עלעדיא-רעקיוה ַא
 ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןּבָארג ,ןסיורג ַא
 -- .טנַאװ רעד ייב ,ךַאלטייװ ןטלַאהעג ךיז טָאה
 ,החּפשמ רענעפרַאװעצ-טייוו סעמַאמ רעד ןופ בורק ַא
 ,ןכַארּבעגּפַארַא םיוּב םעד ןּבעל טגיל סָאװ גייווצ ַא

 ףליה ןטעּב ןעמוקעג זיא רע
 .םיבוטמוי ןוא ןדיירפ ןופ טייצ ןיא
 ,םיבורק ןוא עטנעַאנ טימ ךיז ןפארטעג

 ,טנעקעג םיא עלַא ,ןעזעג םיא ןּבַאה עלַא
 טנעה יד רַאפ ןעמונעג ץנַאט ןיא דַאר ַא ןיא ןוא
 ;ןטייווצ םוצ דַאר גערּב ןייא ןופ טריפעגמורַא םיא ןוא
 ןטייוו עטסטייוו ןופ ןַא טמוק סָאװ חרוא ןַא
 ךיז טסיוװרעד רע ןוא טשינ םיא טפור ןעמ
 .ךיז טתירב סע ןעוו ,ךיז טהנותח סע ןעוו
 | ,םענייאניא ףיונוצ ךיז עלַא ןרָאפ סע ןעוו
 ,םעניילק ַא ,םענעגיוּבעגנייא ןַא .;םיא ןעמ טעזרעד
 ,ןקעלפ עלעג יד טימ קילזיט רעּבלעזרעד

 ,ןקעטש רערעווש ,לוויטש ערעווש עּבלעזיד
 .ןגיוא עדנילּב-ּבלַאה יד רעּביא ןעמערּב ערעווש עּבלעזיד

 ,ךיז םורַא טקוק ,ףיוא ּפַאק םעד טּבױה

 ' ןגייווש לרינש רעקידתודוס רעקידלכיימש ַא ןוא
 ,ןטנוא ןקַאּב ענייז ןופ שטיינק ןיא טגיל
 .ןדנוצעגנַא רעייפ ןכיילּב ןגנירג טימ יו

 ,ןרַאפעגקעװַא זיא רע זַא ןוא

 ןעמונעגטימ ךיז טימ רע טָאה

 ןעקנַאשעג טימ ןשּביה ַא לקעמולק ַא
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 .תועבטמ ענרעּפוק ןוא ענרעּבליז וינעשעק עלופ ַא

 ןעקנַאלּב ןעמונעג םיא רעגניא ןּבַאה ענייז ןגיוא יד

 ,תואּפ ןוא דרַאּב יד --- רעקיטכילרעּבליז

 ; םיא ןופ דניצַא רעלק ןוא טכארטכ

 -- איבנה והילא רעטרעקרַאפ ןימ ַא

 .ןעמענ --- ןעמוקעג רַאנ רע זיא ןּבעג טשינ

 ןעמערּב ענרעּפוק יד ןכַאמוצ טגעלפ ּביילעשרעה רעטעפ רעד

 : הבשחהמ ןייז ןעיצ ָא-וזַא טכארטרַאפ זוא

 ,ןטלַאה זנוא ןיא דסח סטַאג ךיז טוט תוכז ןייז זיא

 ,ןעמענ ,ןעמענ ,ןעמענ ןעמוק לָאז רע

 ,ןטלַאּפש עלַא ןופ ָאד ןעמענ

 ,עּברַאט ןייז ןיא ןטײקכַאלצונ ,גרַאװטלַא ,רעכעל עלַא

 ,םינּפ ןקירעיורט ןטימ ןעלכיימש עלַא וצ ןוא

 .ןּברַאק-שטיײנק ענייז ןיא טכיל ןכיילּב ןטימ

 .החּפשמ ןופ םענייא רַאפ ןַא ןיוש םיא ןעמענ עלַא

 ,רשפא ןיילַא רע ,עדייז רעד רָאנ

 .ןרָאפוצ ןַא'טמוק רע ןענאוונופ טסייוו

 ,סמירַא ןַא טימעג ַא
 .ןכַארּבוצ ןוא טרעטלערַאפ-ירפ

 ,לָאמ ליפיוו ןלייצ וצ יאדכ טשינ --- ָאד ןעוועג ןיוש

 ,לָאש ןיא זַאלג ןופ ייט יד טסיג ןוא שיט ןופ גערּב םייּב טציז

 ,רעמוז-ףוס דלעפ ַא יו םיא םורַא ױזַא ליטש

 :ןעמ סייוו ,סנטייוונופ ןָא םיא טקוק ןעמ זַא

 .רעמורפ ַא שטנעמ ַא סנױזַא זיא סע סָאװ

 ,טָאג טימ ןייג טוט רע ;ןעמ טגַאז ןכלעזַא ףיוא

 ידוס ַא ךיז טימ טגַארט ;ןעמ טגַאז ןכלעזַא ףיוא

 ,ןסיוורעד דיז ,זגערפ םיא ייּב ךיז טליוו סעּפע

 ןסירג ,תונתמ ןּבעגטימ ךיז ןענעגעזעג םייּב ןוא

 ,רעדנעל עדמערפ ,עטייוו זוא ענעגייא יד וצ

 ,ןעמייימי רעּבירַא טלעוו רעד וצ

 עדנעגעל יו טרעוו טלעוו
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 ןײגקעװַא ,ןייג םיא טעז ןעמ ןעוו

 . .ןגערּב עיולּב יד ןוא ןטנַאזירַאה יד וצ

 .ד

 ןעזרעד ןוא ןגיוא עניימ טנפעעגפיוא סָאװרַאנ ּבָאה'כ
 ,החּפשמ-ןיילק רעזנוא ןופ עלעפרעד סָאד

 ,סקידתונמחר ַא ,לבושי זּפמורשעגנייא ןַא
 הכרב עמומ עטוג יד טניואוו רעטנורַא-גרַאּב
 ,זיוה ןופ טייז םייּב עלעטיילק לציּפ ןטימ
 .סױרַא ּפַאק ןגנַאל םעד ריט ןלָאמש ןופ טקעטש
 םינּפ ןטקלעװעגּפָא ןטימ הנוי השמ רעטעפ רעד

 ןעמערּב ענייז רעּבירַא עלעסיּב ןיילק ַא ךַאנ טכיול סוחי רעד
 --- ,ןטרַאג םענעּברַאטשעג ַא ןיא זיור עלעג עטצעל ַא יו
 ,עטכארטרַאפ ַא הלכ עקיטעמוא ןַא

 ,טקירעיורט הלכ

 !ןעמענ ןיוש ךיד טצוװ רעוו

 !ןעמענ ןיוש ךיד טעװ רעוו

 טניוו רעטלַאק רעד ךימ טצוו ןעמענ
 טױלּפ םעד םורַא ,טױלּפ םייּב ןוא

 ןצנַאט הנותח ַא רימ טימ
 ,עקידלבַא יד רַאפ

 ,ןטכַאנרַאפ עקיטעמוא יד רַאפ

 םהרבא רעטעפ טניואוו ,דַאּב ןּבעל ,ןטרַאד ןוא

 ,ןטכַאלש עסיורג יד ןיא םינּב ףעניפ ענייז ןענייז
 טיירש ץערַאק ,בורח טרעוו ליווז .טנערּב עניירקוא

 ,ןשטייּב ענרעּפוק סרעלטיה רעטנוא קיטיײװ ןופ

 ,ןשטייד ןכירק ,ןעגנַאלש יו ,טלצוו ןקע עלַא ןופ
 ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ

 ,ןטנַאזירָאה-למיה עלַא ןופ

 ערוילטעּפ ןוא ןקינעד

 -- ָאטנַאג ,יקצינלעמכ ,ַאנכַאמ

 ,ןענַאטשעגפיוא םירבק יד ןופ רעדיוו ןענַייז עלַא
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 ןענַאּפש ייז ןוא ,ןעילפ ייז ןוא ,ןטייר ייז ןוא

 . .ןשטייּב טימ ןוא סעקײגַאנ טימ ןעטשיווס ייז ןוא
 -- ,םיבלכ-טרעּפמעל ןוא ףלעוו ןוא ףלעוו

 .ןשטייד ,ןשטייד ,ןשטייד עלַא
 ,ןטַארטוצ ןוא טרבקוצ ןיוש ןבושי עלַא
 ןטָאש ַא ַא דלַאװ ןרעטניה םורַא ךָאנ ךיז טּפעלש
 --- סיוש ןיא דניק ַא טימ
 .הרש ,האל ,לחר רעטומ יד
 סיעכהלוצ ףיוא יו טַאה קזוח ןסיורג ןופ טָאג רעד

 --- ,ןגיוא יד ךיז ןשאוועגסיוא
 ,ערַאלק ,עיולּב ןעלמיה טימ טקוק
 ךַאלבושי-גראווניילק םעד ףיוא
 -- ,ןגיוצעגסיוא ןגיל סָאװ

 ,רעּבייל עטקילפעגסיוא
 ,ןגיוא ענעסירעגסיוא

 ,םירבא עטקאהעגּפָא
 ,רעדילג ענעטינשעגּפָא
 רעּבירַא ךיז ןגייּב ןוא ךאלעוהימרי יד ןַא ןעמוק
 ,רעּביטש עטדנעשעג ,עטקידורּבעגניײיא ןזיולק
 ןדנואוו ערעייא וצ ןגיילוצ דייא רימ ןלעוו טָא

 . ,רעדיל עקידנטולג ,עקידנטולּב
 ,ןליטש לסיּבַא ןקיטיײװ יד ןייז ןלעװו רשפא

 ,ןליק השוּב עקידנענערּב יד ייז ןלעו רשפא

 ,ןיליפת עטלַא יד ךיז רַאפ קעװַא טגייל קיציא רעמורפ רעד)
 ,ךיז טסעכ ןוא טנַאמ ,חוכיוו ןרעטיּב ַא יז טימ טריפ
 ,ךיז טסַאלּב ןוא ךיז טלטיור ,הניק רעקיטש טהנעט
 ,רעסיורג רעד ,טַאג רעטלַא ןייז ,טָאג זַא ,טסייוו רע ןוא
 ,עצײלּפ ןייז רעטניה גנידצלַא טכרַאה רע ןוא ַאד טייטש
 -- .קיציא רעטעפ רעד ;םורַא טשינ ךיז טקוק רע רָאנ
 (.ןציירוצ רעמ ךַאנ םיא ףיוא טשינ ךיז ליוו

 רעד ל'שדליּפ רעטעפ רעזנוא טניואוו לַאװדַאּפ ןּבעל טרָאד ןוא
 ,רעלעג

 .רעלעק ןייז ןיא רעטנורַא ךיז ןעשטילג ךַאלּפערט עצרַאװש ןּביז
 עלַאמש ,עניד עדייּב ,הרובד עמומ רעד טימ רע טּבעל
 ,הללק יד םורַא טייג ,תומא דלד עלכוט יד ןיא ,יײז םורַא ןוא
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 ,ךַאּבענ ךַאלדיימ עדייב -- ןּבעל רעטיּב רעייז ןופ

 --- ,ךַאלּפעק ענעדלַאג-קיטכיל ,ןגיוא עכַאליײרפ עיולּב

 --- --- -- ןטרַאד ץינערג ןּבעל ןעגנַאגעג טַאטש ןרעטניה ןענייז

 ,ןטרַאוװ עמַאמ:עטַאט ַאד ןיוש ןעוט ןרָאי טנזיוט

 .טשינ ךַאנ ןעמוק ייז ןוא ,טשינ דָאנ ןעמוק ייז ןוא

 ,ךַאלּפערט יד ףיוא ןזַאלּב ןטניוו עלַא
 : ןכַאל ,ןכַאל ,קזוח ןכַאמ
 ,הרובד ,ןגרַאמ ,זגרַאמ

 .ךַאלּפעק ענעדלָאג ענייד ןעמוק

 רעגעלעג םנופ ּפַארַא הרובד עמומ דךיז טּפָאכ
 ,רעגייז ןטלַא ןפיוא רעטסנעפ םייּב קוק ַא טוט ,סיװרַאּב
 ,הרוצ ענרומכ ַאזַא ,רעגייז רעזייּב ַאזַא
 ,ןכירק רעטסניפ ַאזַא ,ןּפעלש ךיז טסיוו ַאזַא

 ,ךָאנ טכַאנ עּבלַאה
 ,ןרופ ןגעוו יד ףיוא טרַאד דיז ןּפעלש

 ,ןחישמ ןכוזסיוא ךיז טזַאלעגסױרַא דוס-ּבלַאה

 ,טירט עריא ןרעטנַאלּפ ,ןגיוא סעמומ רעד דיז ןפעלק
 ,רעטנורַא ּפָאק םעד טגעוװ קילגמוא עדנילּב סָאד
 ,דימ ןכערּב ןעלסקַא ערַאד עקנארק יד

 ,קיטכַאנ ,רעטסניפ ,לקנוט טרַאד דיז ןגיל רעטייוו ןוא
 ,החּפשמ-ןיילק רעזנוא ןופ ךאלעזייה-ןטלעצעג יד
 .ןכארקעגקעװַא גנאל ןענאדנופ ןיוש זיא טָאג
 ןגָאװ ןוא דרעפ שיאיוג ַא טימ דיז ואוו רע טָאה רשפא
 ,ןגָאלשרעד טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ,ץינערג ַא וצ

 ,ןעמיװשרעּבירַא םי םעד ףיש ַא טימ רע טעוו רשפא
 ,ןעמוק גערּב-טלעוו םעיינ ַא ,גערּב ַא וצ ןוא

 .ה

 ,הולש למוקמ טצעל ַא ַאד ןכוזּפַא ךָאנ טסעוו

 | ,סױרַא טלעו רעד וצ עניד ַא ערַאּפש ַא טימ

 ?ןטלַאהַאּב גנולצולּפ ךיז וטסַאה סָאװו ? ריד זיא סַאװ



 געווּבלַאה זיּב וליפַא ןעמוקעג טשינ טזיּב וד
 .סיורג ךַאנ זיא גָאט ןייד ןוא

 קלח לטרעדנוה ַא לעװ --- טלעוװו ןיימ ןוא גָאט ןיימ
 .טַאג וצ ךיא זַאל עקירּביא'ס ןוא ןעמענ רָאנ
 ,קיליײה --- טייקניילק יד ,רעדנואוו זיא טייקסיורג יד

 דַאנעג רעגרַאק סטָאג יװ ליטש ןוא קילייה
 .עמורפ ענייז טלייט רע סָאװ

 ,םיסינ ןיא טרעטיצרַאפ ,ןסיּב רעייז ףיוא ןוא
 ,טיונ רעד ןופ קילּב ןקירעגנוה ןיא טרעטיילעג
 ,טייקסיז רעקיאיוט טימ הכרּב יד ןרעדינ טוט
 טיורּב סטָאג -- זיא טיורּב ענעקורט ,עמירַא סָאד

 ?ןענײשַאּב סע ףרַאד רעוו ןוא

 ,טנװַא רעקיכַאװ ַא -- ,תבש ןַא ןוא גנַאזעג ןָא

 .םורפ-קידבוטמוי זיא רעטסנעפ ןיא טייקיולּב יד

 טנעַאנ טרעװ סָאװ ךַאז עדעי ?טלעװ יד זיא סָאװ

 .םורַא טייקסטוג רעמירַאװ טימ ךיד טמענ ןוא

 ,קילייה זיא טלעװ רעד ןופ רבא רעדעי

 יו

 -- לרוג ןלעקנוט ןטימ יד

 -- ייז רַאפ ןפָא ךַאנ זיא ריט סטַאג

 ,לרעיוט טלַא קירעדינ ַא

 .ייגש רעטלַאק רעד טגיל לעווש רַאפ

 ןרַאי עגרַאק ןיוש ןגיל רימ רַאפ יוא

 ,ךַאי ןופ ןעיירפאּב ךימ טעוװ רעוו

 ןרַאלק ַא ירפרעדניא ןַא ןיא ןענַאק לָאז'כ
 רָאװ רעדימ ןיימ ןיא לַאמ יירד שטָאכ

 -- ןײלַא לגעטש ןעמורק ןטימ ןייג
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 זױשרַאּפ רעטלַא רענעגיובעג ַא

 .ןייר ןוא ליטש טָאג וצ ןדער ןוא

 ,טייקמורפ ענעמוקעגרעדיוו ןייק טשינ

 ,טלעוו יד ןענעקרעד ערַאלק סָאד רָאנ
 וזעו םענעגייא םוצ ךיז-זגיינ סָאד ןוא

 העש רעד ןיא טסיירט ןוא טייקסטוג טימ

 ,ןזָאלרַאפ ןַא ךיד ןּביױה ןכַאז עלַא ןעוו
 .ַאטשינ דלַאּב טלעװ ןייד ןיא זיא רענייק ןוא

 טכילנוז ןּבירט ןטימ גָאטייּב רעד

 .קיט ןּבירט ןטימ רעגייז רעד ןוא
 רעטלע עקירעילטימ עקיטעמוא יד

 ,קירוצ-ןיה --- טנַאװ וצ טנַאװ ןופ טנַאּפש

 ; דנַאר-שיט םייּב ןּפַאלק רעגניפ יד ןוא

 ,טַאהעג החּפשמ יד טָאה םירחוס עסיורג

 .דייז ןיא טלקניפעג טָאה סוחי רעד ןוא

 ,ןכיילּב ןַא טּבױה גָאט רעטסנעש רעד רַָאנ
 .ןכייט ,רעדלעפ עטיירּב ,סגעוורעטניה
 טייקרעטיול עקידרעּבמעטּפעס עטעּפש יד ןוא
 ןכיוה ענעדלָאג יד ןופ גנוּבלַאז ריא טסיג
 ,טלעו רעד ןופ םידרוי ענעגיובעג יד רעּביא

 ו)

 ,ריד ןופ טנעה ערעמירַאװ טָאה דרע יד
 ,ךיוא ןשיק ןרעכייוו ַא ןוא
 דניק םעד ןטײקכַאלטרעצ ענייד טסטײרּפש וד

 .ךיילּב ןוא גנירג טלמירד סָאװ

 ,רעצ םענעגייא ןייד רַאפ זיא דילגיוו ןייד

 .ןייא םיא גיוו ,םיא גיוורַאפ
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 דיילק ןייד ןופ סעלַאּפ יד ףיונוצ-םענ

 ,םיײהַא ליטש ןוא ךַאלדירפ ייג ןוא

 ,טנעוו עלַאמש ריפ יד טימ ,ךיז טימ ּביילּב

 דַאז רעדעי ףיוא םעטַא ןטימ ןוא
 ריד טימ טפַאשּביל ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ
 .ךַאװ רעקירעיורט ףיוא טייטש ןוא

 --- טלעוו יד רעטסנעפ ןכרוד עכַאלדמערפ ַא

 ,ֿבירט טלכיימש ןוא ןיירַא טקוק

 ,דיירפ סטָאג שטנעמ ַא טעזרעד לַאמנייא רַאנ

 ,ּביל קיּבייא ןיוש יז טָאה רע ןוא

 קלעוו רעלעג רעד ,קנַארק טרעוו דיירפ יד
 ,סיוא ןּפיל יד ןופ ןייוו םעד טשוק

 ןַא ךיז טרוכיש ןוא טמוק קילגמוא רעד
 ,סױרַא זיוה ןייד ןופ קידנעלקַאװ טייג ןוא

 ,קירוצ ןײרַא םוק :ךַאנ םיא טסייג וד
 ,טנעוו יד טימ ןײלַא ךימ זָאל טשינ
 ?גָאט ןטסיװ ןיימ טימ ןַאט ךיא לעװ סַאװ
 ?טנעה עטלַאק ,עקידייל עניימ טימ

 טכַאנ רעסיורג רעד טימ ןַאט ךיא לעװ סָאוװ
 ? טעּב ןטכַאמשרַאפ ,ןטרַאה ןיימ ןיא

 ליומ ןיימ טנקירט טשרַאדידמַאז ַא
 ,טעּבעג סנּפַארט עכַאלטע יד רַאנ

 ,ּפָאק ןרעווש ןיימ רימ וצ-טלַאה ,םוק

 סױרַא לכיּב ַא ןופ יו רימ ןעייל ןוא
 ,דלעפ ןוא יולּב ןופ תושעמ עניילק יד
 ,זיוה ַא ןעיוּב סָאװ רעדניק ןופ ןוא

 דלעפ ןטימניא זיוה ַא ןעיוּב ייז |

 טניוו רעד ןַא-טילפ'ס --- ןוא ןדמַאז יד ןופ
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 -- ךַאד ןופ ןקעטש ןטיור םעד םוא-טפרַאװ ןוא
 .דניק ַא זיא סניוו רעד -- ןעמיוק םעד

 ,ייז טימ טניוו רעד ןוא ןכַאל רעדניק יד
 .זיא'ס עלהשעמ ךַאלרעדנואוו ַארַאס
 ,ליואוו סע ןעייל ןוא ליטש סע ןעייל
 .סיז טפַאשּביל יװ זיא טרַאװ ךַאלטיא

 יוצ ךיא רעה ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ

 טייוו רעד ןופ ןַא-טילפ ףַאלש רעד ןוא

 ןיא סע טעילוט ןוא קילג ןיימ טגָארט
 .טייז ןיימ ייּב ור רעמירַאװ רעד ןיא

 .ח
 ?רעטייוו ףיוא ןייז-טיירג ךיא לָאז סָאװרַאפ
 ?ןַאטּפָא רימ ַאד דייל יד ןיוש ןַאק סָאװ

 -- ןקרַאטש ךיז שירַאנ עשלגניא סָאד ןוא
 ?ןעמוק ךיא לעװ ןיהואו ןוא ?סַאװ ףיוא

 ,אינסכא עטצעל ןיוש זיא טנַאװ יד-טַא

 ,ךַאנ לעווש ןיימ ןטערטַאּב סָאװ יד ןוא

 יןענעגעזעג רָאנ םוטש ךיז ןעמוק

 .רעמינּפ ערעייז ןַאק דיא ...סע סייוו ךיא

 ,טייקסטוג ןופ ךַאלטרעװ יד ךיא רעה זיא
 ,דסח ןופ הריקח יד ךיא רעה
 ,ןליוו ייז יװ ,וצ ךַאלקיריורט לכיימש
 .רעצרעה ערעייז ןַאק ךיא .,..לכיימש ךיא

 ,זגורּב טשינ ךיא ןיִּב םענייק ףיוא ,ןיינ
 .ןּבעגרַאפ וצ סַאװרַאפ טשינ ּבָאה'כ ןוא
 ,ךַאלרעדירּב ןוא רעדירּב ,ךייא גָאטדטוג ַא
 .ןּבעל ריא טלַאז דיירפ ןיא ,תחנ ןיא
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 ...ןענַאװ ויּב

  ,תוכז טימ ןקוק וצ ןדעי ףיוא רימ רעשַאּב

 ,דימת ךימ ןהלועַאּב סָאװ יד ףיוא וליּפַא

 ,סופ סנכַאלטיא רעטנוא טיוט ןופ ןטָאש םעד עזכ
 ,טעמוא ןיא טשינ טייגרַאפ בוטמוי ַא רעסַאװ ןוא

 ,דייר ךרוד ןיזטכייל ףיוא רימ טיגרַאפ ,רעדירּב ַא
 ,ןּבעגרַאפ םישעמ ןופ ןיזטכייל םעד ךייא לעוו'כ ןוא
 דײשַאּב ןזייּב ןלעקנוט ַאזַא ןעזעג ּבַאה'כ
 ןּבעל רעייא ןופ ַאד םולח ןטסכַאלרעה םוצ

 ץלַא ךַאנ טנעז ריא סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ּבָאה'כ ןוא
 ,ןטייווצ ןטימ סנייא ַאד גירקיטולּב ןרעטיּב ַא ןיא

 ,ץלַאז טימ טיורּב ?ליומ קידעּבעל ַא ןעד ףרַאד סָאװ

 -- ןטיױט ַא דָאנ לַאמַא לטכיל ןבלח ַא ןוא

 ,טלעטשעג רעטסנעפ ןרַאפ טנַאװ רעד ןופ גערּב םייּב

 ,ןטלַאהַאּב ןעלקניוו יד ןיא ליטש טור רעיורט רעד
 ,טלעוו עסייוויינש ַא -- רעטסנעפ טייזרענעינופ זוא
 .,ןטלַאטשעגױטַאש עשרעמיוב עקידרעטניוו

 ,דרע רעקיזַאדרעד ףיוא גצוו רערַאלקמוא ַאזַא
 ,טרעטייוורעד ןוא דמערפ ןרעדנַא םעד רענייא --- רימ
 דרעּב יד סייוו-יינש זנוא ןרעוו סע ןענַאװ זיּב

 ,טרעטיילעג טשינ ,טרָאלקעג טשינ טימעג סָאד טרעוו

 ,טנַאה רעזנוא דימ טשינ ַאד טלַאפ סע ןענאוו זיּב

 ,הטילש ריא תועשר יד קיטכעמ זנוא ףיוא טָאה

 טנַאװ .רעד ייּב דנילּב-ּבלַאה ןיוש טציז רעקניטלַא ןַא
 ,הטימ רעלעקנוט רעד ףיוא תמ ַא יװױזַא
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 .יודיוו

 ,דסח ןייד ןזייוו טינ ןיוש רעמ רימ טסעוו

 ,רעטנורַא ,רעטנורַא ןלַאפ רימ וטזַאל טציא
 ,.רערעמ ןּביוהפיוא טשינ לָאמנייק דךיז

 טשינ טרַאװ שינעגעגַאּב קיטכיל ןייד
 ,ןגעוו עקידייליףוס עניימ ףיוא

 ,טפַארטש ןוא טקיניײּפ שינעכעדעג ענייש'ס ןוא
 טסגנַא רערעטיּב ןופ טייקסיז יד
 ,עגר ַא ךַאנ גנוי טכַאמ
 ,דיל ןטסטרעדנוה ןיא ריד קנאד דיא ןוא
 ,ץינערג ןייד ןיא טכארּבעג ךימ טסַאה וד סָאװ
 ןטַאט ןטסמירַא םעד ןּבעגעג רימ טסַאה ןוא
 ,סעמאמ עלַא ןופ עטסליטש יד ןוא
 ךימ טסגעװַאּב וד סָאװ ןוא
 םירַא ןוא לפש לַאז'כ
 ,םיאנק-רעדירּב עניימ רַאפ ןרעפטנערַאפ ןעמוק ךיז
 .ןּבעל ןיילק רעייז רַאֿפ יודיוו ןיא ןלעטש ךיז
 ,םענייק רַאפ ךיז טסיורגעג טשינ ּבָאה'כ זַא ,ןרעווש ךיז
 ןרַאװעג זיא ףוג ןוא המשנ ןיימ טסיװ יוװ ןזייוו יז
 .ןרַאד ןטימ ןיורק רעד ןופ דובכ ןשירַאנ ןכַאנ

 ,הבשחמ ענייר ַא רעדירּב עניימ קיש ןוא ,רימ ףלעה ַא
 םיבורק טימ ןשיט יד ייּב רימ טימ ןייז-טוג ייז ןלַאז ןוא
 רעּבירַא ץינערג עמירַא יד ןזַאל טשינ ךימ רעמ ןוא
 ,ךאלפיוה עגידמַאז ערעייז ןופ

 ,רעּביטש עקימייל ערעייז ןופ

 ור יד ןייז טרעשַאּב רשפא רימ טעוו
 ,ךאלייל ַא ןַא ךיז ףיוא רעגעלעג ךַאלדירפ ַא ןופ
 ,ךלוה ןשימייה ןתמא ןיימ ןיא ןייז לעוװ'כ ןוא

 ,רעדירּב ענעעזרַאפ עניימ ָא ,לָאמנייק ןיּב'כ
 .ןעגנַאגרַאפ טשינ טייוו-וצ ןלעווש ערעייא ןופ
 ,רעדיל עקיטסּברעה-לעג לטניּב ַא טימ קירוצ טציא םוק'כ ןוא

 .ןעגנַאזעג-לולא עקיטולּבטױר לצנערק ַא

 ,עטַאּפַאק רעטרעּפמולשרַאפ ןיימ ןיא קירוצ טציא םוק דיא

 ,הטרח רעלפש ןיא ןגײלקעװַא ךיז טיירג זיּב
 ,ןײלַא ,לקניוו ןקיּביוטש ןיא ,טײקטלַא ןיא

257 



 ךיז טקערטשעג ןוימד ןיימ ןיא ּבָאה ךיא :הדומ ןיּב)
 : (.ןכיוה ,ןטייקכייר עטמולחרַאפ ןיא
 ,ןייג וצ ןיוש ןיהואוו טינ רעמ טָאה רעקיוה רענעטלָאשרַאפ רעד
 .רענייק ןיוש ןעמוק טינ טעװ םיא וצ ןוא
 .רעניילק ַא ,רעיורג ַא זיא גָאט ןייז
 ,עגנאל ַא ,עטסיוו ַא זיא טכַאנ ןייז

 טייקביוט רערעטסניפ רעדיןיא-טייוו טימ
 ,ןעגנַאלק עטרעווילגרַאפ
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 קנעדנָא סנטַאט ןיימ

 ,טסיירט רעטוג רעד טימ ןייּפ ןיימ לייה ךיא

 ַאד ןּבעל ןרעווש ןיימ טימ זַא
 טזיילעגסיוא ןּבעל ןייד ךיא ּבַאה
 .ַאד ןעלגַאװ טשינרעמ טספרַאד וד ןוא

 גנידצלַא ּביל רַאּפ ןַא ןיוש ךיא םענ

 ןיימ טשינ טסייוו ןוא טסור וד יּבַא
 ,גנירג יצ ,זייּב יצ ,גָאט רעד טמוק'ס יו
 ,ןייגרעּביא םיא זיא-סעדיוו לעוו'כ

 טרַאד לגרעּב ןטורַאּב ןייד ןופ
 .ןירג םעטַא רעשירפ ַא רימ טייוו
 ,טרָאװ ןיימ טכיל ןיא טגניז סע ּביוא ןוא
 ,ן'ילּב ןַא טּביוה לגרעּב ןייד לייוו זיא

 טילּב סע ,טימעג ןייד טימ טילּב סע
 ,ייגשרעטניוו טימ יצ סַאגרעמוז טימ
 דיל ןיימ יו זיא'ס ,סיוא סע טכַאמ סַאװ
 .ייוו רעסיז ,רעיורט רעפיט זיא'ס

 רעמ ןייטשפיוא טשינ טספרַאד וד יּבַא

 ,סַאג רעד ךרוד השוּב ןיא ןייג ןוא

 רעווש ריד ףיוא טלַאפ גָאט רעטסיולּב רעד

 .שַא ןעמערּב ענייד ףיוא טפרַאװ ןוא

 וצ ןקעטש ןייד טימ םיוק טסנַאּפש ןוא
 ,טכארטרַאפ טסּביילּב ןוא זיוה ןופ לעווש םוצ
 --- ,ואוו טשינ טסייוו ןוא ןעוועג ואוו טזיּב
 ,טכַאנרַאפ ריט רעד ייּב לגניא ַא

 !קרַאמ רעד ?גַאט רעד ;רעפטנע ןַא טסכוז וד

 ?יוו ןוא ואוו -- טעשזדנַאלּברַאפ טסַאה וד
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 ,גרַאּב ַא -- ריט עטכַאמעגוצ יד

 ,יגק ענייד ריד טכערּב טייקדימ זוא

 ךָאי ןייד ןופ ךיד טיירפאּב ּבָאה דיא

 .ךיז ףיוא טּפעלשעגפױרַא םיא ןוא

 ,ךַאװ ןייד גארט ךיא ,דייל ןייד גָארט דיא
 ,ךיד ןיימ םורָא קירטש ןגנע ןייד

 וד יו רעטקידלושרַאפ ַא ןוא

 ,טייגרַאפ גָאט רעד ןעוו ,ריט םייּב ךיא ייטש
 ?ואו .;ץלַא ירפרעדניא ןדעי גערפ
  ,טיױט ןופ זןיוה םוצ ;ךיז רעפטנע ןוא

 ,סייוו'כ ,טנַאנ טשינ רךָאנ זיא געוו רעד
 ; ךיז טימ טסיירט עטוג יד ּבָאה'כ רַָאנ
 | ,טזיילעגסיוא ןּבעל ןייד ּבַאה ריא
 ,ךיז-ןלייא סָאד זיא עשזסַאװ ַאט
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 טעּפש עסייוו

 טלעוו רעד טסיג וד ,דרֹע יד יו טזיּב
 ,ןּבעגעג ריד טָאה יז סָאװ קירוצ
 ,טלעצעג ןיא ךיז טסּבײלקרַאפ ,דימ טסרעוו
 ,ןבעלרעד געט עקיאור ,עטצעל יד

 ,טנעקעג ךיד טָאה טָאטש ןוא סַאג זַא

 .ןרעווריואוועג ךַאנ ריד רעוו טמוק

 טנעוו עַארג יד ,טינ זיא -- טינ זַא

 .ןרעטש טינ ור עטעּפש ןייד ןלעוו

 סייוו ןיא ןָא ךיז טוט טייקמאזנייא יד

 ,ןענידַאּב דיירפ טימ טיירג ריד זיא ןוא
 זיר טימ עלעסיש'ס ריד טגנאלרעד

 .ןעניגַאּב-ולּב םייּב טעּב םוצ ליטשיליטש

 ןוז עשירפ יד --- ,ּביוש יד סיוא טשיוװ
 ,ןלַאפ ךאלייל ןרָאלק ןייד ףיוא לָאז
 ור עטרעטיילעגסיוא ליפיוזַא
 ףןלארטש עירפ ןופ רעּבליז םניא טילּב

 ?דנַאּבירעדיל ןסייו םעד ?וטסליװ סָאװ
 .ןּבעג ריד םיא ךיא לעװ ,עגד ַא
 ,טנַאה עניד סטײקמַאזנייא רעד טסשוק וד
 .ןּבעל ןוא דָאנעג טצעל טימ טנַאה יד

 ,טפירש יד ךַאנ ריד טרעוו רעקיליײיה ןוא
 ,ךַאלטעלּב עניד יד ףיוא תורוש יד

 ווירּב עמורפ יו ייז טסנעייל וד

 ,ךַאלטעטש ןוא טעטש טרעדנוה ןיא טקישוצ

 טניירפ ןקנארק ַא וצ םוטעמוא ןוא

 ןזעוו םענייש ןייז ןיא ךַאנ טגָארט סַאװ
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 ,טנייװרַאפ-שרעדניק ,טפַאשּביל עטוג יד
 .ןסעגרַאפ טשינ דסח ןייד ןַאק סָאװ

 ,ּפיל ןייד ףיוא-טרעטיצ עגר ַא

 :ןעמערּב ענייד ףיוא טכילרעּבליז סָאד
 ביל ךָאנ ץלַא עלַא ךייא ּבָאה ךיא
 .ןעמעוו ןוא ואוו םיוק טקנעדעג דיא שטַאכ

 ,ןיײגרעּביױַא רעטניוו רעד רַאנ לָאז
 הגעוװ עגנירג ןלעטש דךיז ןלַאז ןוא
 ,ןייג ןכוז עלַא ךייא דיא לעװ
 .ןגערפרעד ךייא וצ ךַאנ ךיז לעװ ןוא

 ,םעד ייּב טכַאנ ַא ןקיטכענ לעוװ

 .ןרעדנַא ןַא ייּב ןלייוורַאפ גָאט ַא
 דמערפ עשימייה יד ,טלעװ עּביל יד
 .ןרעדנַאװ סגעווקירוצ עלעסיּבַא
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 ...יווייס טסייוו וד

 ,טימעג ּביל ,לדייא וד

 ,דילגיוו ןייק טשינ ךיא גניז ריד

 סיוא טשינ טרָאװ ןייק ןופ ךיא טפעה ריד
 ,ןּבױלג םענייש ןייק טינ ןוא טינ גנונפָאה ןייק
 ףיונוצ ריד טימ ךדיז טדער גיוא ןיימ
 ,עזַארּפ רעזַאלרעטרעװ ,רעגנערטש ,רעגנע טימ
 ,קילּב ןייד רַאפ לעטשנַא זיא טרַאװ עטסגנירג סָאד
 ,סעצײלּפ עדימ ענייד ףיוא רעווש טלַאפ

 ,ןח"עדוי רַאּפ יד ,ַאד רימ סָאװ ,סייוו לווייט רעד
 .רעדיל טימ ןרעיוא יד ךיז ןּפַאלקרַאפ
 לפיוה סנטייווצ םניא רענייא ןעמוק רימ סַאװ
 ,סדדּב הבשי הכיא עכיילּב ןליּפש
 ,דובכ ןטלמישעגוצ הטורּפ ַא ןרעלטעּב
 קירּבַאפקורד ַא ךיוא ןּבָאה רימ ; טסייה'ס
 ,רעקלעפ עלַא יו

 םוא ךיז ןרעטנַאלּפ ןוא ןכשמה רימ
 סעלַאּפ עצראווש סנטייווצ ןרעטנוא רענייא

 ץרַאה ןטקידיײלעגסיױא םעד וצ ןעילוט ןוא
 ,ךַאלמירפס עצראווש עקידמותי עטקורדעגשירפ יד
 םיאיבנ יד םיבורק ערעזנוא ףיוא דיזדזפורַאפ

 םישודק ןוא ןברוח םעיינ םוצ --- גיוא ןַא
 ,ד"שתו גישת ןופ םיסקנּפ יד ןיא
 ,ןגיוורַאפ טשינ ךיא לעוװ ךיד ,זיינ
 ,תמא ןעמוטש ןיא --- ריד טימ
 ,ןגייווש םענעשַאלעגסיוא ,ןטיוט ןיא
 קיטולּב ןוא ליוה זיא טלעוו יד

 ,טולּב עטסליטש סָאד --- רימ זוא

 ;לעפַאּב ַא גנולצולּפ טוט טָאגירצי רעד

 !ךיז טקרַאטש ,ונ !קזח
 םינּפ סָאד ףױרַא רימ ןּביױה
 ,השוּב ןופ ּפערק ןרעטניה ןופ

 ; לעּפַאּב ַא רעדיוו טוט טַאג-רצי רעד
 !ךיז טקרַאמ ,ונ !קשח
 ,ןלייא ןציירד ףיוא קרַאמ ַא רימ ןגיילוצ
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 .תולח ןוא ןשטעליוק ,סעקלוּב ןשיוק יד טגנערּב ,טרעה
 !תבש ףיוא ךַאלשיפ יד !טכיל ךאלטסעק יד

 ןפַאלשעגסיױא ןיוש ךיז טָאה לעיילּב רערוכיש רעד
 םס רעטרעוװ יד ןוא ןפנארּב רעשעלפ יד
 .ןכארּבוצ ןוא טעגזארּבוצ ןיוש ןגיל
 .רעקעלפ יד טימ ןייז תירּב-תרוכ רעדיוו ןיוש טנַאק ריא
 י ,םולש תולג ַא רָאי ןצכעז ףיוא

 ,לארשי לע םולש
 ,םולש םייוגה לעו



 ...ןוֿפ טיוט ןפיוא

 טּפעלשעגקעװַא ךיז טָאה רעלטעּב רעקיליײה ַא ךַאנ

 - ,םיא זיא ליואוו זַא -- קרַאמ ןעמירַא םנופ

 טבעלעג ןּבעל ןייז שידלעה ױזַא טָאה רע סָאװ
 ,םירג איבנהיוהילא ןכַאלרע ןייז ןיא

 ,קַאטש רערעווש ןייז ןוא קַאז ןייז טגיל טָא
 ,ייווצ סענורטס טימ עלעדיפ ןייז טגיל טַא ןוא
 | גָארט ןוא השורי יד ,לגניא ,רעטוג ,םענ
 .ייזומ-סקלַאפ םענלמרימ םעד ןיא קעװַא יז

 ןייפ עלעדיפ סָאד קעװַא ןעמ טגייל טרָאד
 .זָאלג םענירג ןרעטנוא דייז ןעיולּב ןפיוא
 ןײרַא ןוז יד טקוק רעטסנעפ ןקנַאלש ןכרוד
 .זָאנ רענעדלַאג רערטיכ רעקידנעלכיימש ַא טימ

 ,טורַאּב ךיז טגיל עלעדיפ סָאד טייז םייּב ןוא
 טיהעג םיא טַאה סָאװ ןקעטש רעטאוועקוס רעד
 גָאט ןדעי קרַאמ ןיא טנוה רעיירטעג ַא יו
 ,טינקעג ינק יד ,ןגיוּבעג ּפַאק םעד טָאה רע זעוו

 ,ךיוא ַאד ךַאד טגיל סנייז לטיה סַאד ןוא
 .ריא ןיא טלעגניילק לסיּב טצעל סָאד -- רכזל ןוא

 ,ריא ןוא ךיד ןוא ךיא ןדעי רַאפ
 ,ךייר ןוא ::םירַא רַאפ ,טלעוו רעד השורי ןייז
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 טעמוא רעקיכָאװ - ןייש

 ,דייל ,ןגָארטרעד ךיד דיא לעװ ואוו
 ? ןגיוּבעג-דימ ױזַא ןיוש ןיּב'כ זַא
 ,טיוט ןופ עלעּביטש ןסייוו םוצ
 .ןגײלרעדינַא טרַאד ךימ טסעוו ןוא

 ?קירוצ ןייג ןיוש וטסעוו ואוו ןוא
 ,ןביילּברַאפ רימ טימ טרַאד ןיוש ךיוא טסעוו

 ,קיטעמוא טעכיוא ןטרַאד זיא'ס
 ,ןּביירש טינ דיל ןייק ןופרעד ףרַאד'מ רַאנ

 ,טייגרַאפ גָאט ַא ,טור'מ ,טפַאלש'מ

 ,דימת יװױזַא ,טמוק רעטייווצ ַא
 ,טיוט ןטימ ַאד טיצרַאפ גנידצלַא
 ,טעמוא רעפיט ,רעמוטש רעד טינ רַאנ

 לעווש רענרענייטש רעד ףיוא ַאד טציז רע

 ,ןענירג ןעמענ ןזַארג יד .;טקוק ןוא
 ,לעג ןרעוו ייז ןעמענ םעדכַאנ ןוא
 ,ןעניּפש סייוויינש ןייז טמענ רעטניוו ןוא

 ,ור עדלימ ַאזַא ךַאנ ַאד זיא
 זןטײרּפש טמענ סייוו ערַאלק יד-טָא יו

 וק ַא ,ףרַאד ַא ןופ ףור רעַארג רעד
 ןטייוו עטיירּביקיאיינש יד רעּביא

 ,טלעוו ןופ ,דלעפ ןופ ?סָאװ ןופ טלייצרעד

 ,ןלָאט יד ןיא רעפרעד עטלַא ןופ
 ,טלעק רענרעּבליז ןופ ,ןוז רענעדלַאג ןופ
 ןלַאטש ןוא ןרעייש ,רעּביטש ןופ

 ,ליואוו ,קיּביא ,שימייה זיא ץלַא ןוא

 ןשטנעמ עלַא רעּביא הכרּב ַא:



 ,ליומ עטסקיטעמוא סָאד םורפ טעּב'ס

 ןשטנעב :ןשטייט ןעמ ףרַאד ןטעּב ןוא

 ,טָאג רַאפ ךיז ןדערסיוא ןַא זיא סָאד
 ,רעגנירג לסיּבַא ןופרעד טרעוו'ס ןוא
 דַאנעגּבױל ַא ןוא גנאזעגּביל ַא
 רעגניפ יד טימ ןּפַאלק עליטש סַאד

 שיט ןקיכַאװ ןקידייל ןרעּביא
 .ןיחבשב רמזַא ןופ הרוש ַא
 ,סיז טרעוו העש-טנעװַא עַארג יד
 ,ןכַאװרעדניא ןופ טָאג רעּביל ,ַא

 ,קיטשרענַאד ,ךַאװטימ ,קיטנַאמ ןופ
 .ןטכַאנרעדפיוא עליואוו עטסַארּפ ןופ

 קיטעמוא ןוא םירַאװ זיא ּבוטש יד
 ,ןטכארט לסיּבַא ךיז טימ קאמשעג ןוא
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 טימעג ןיימ

 ,ןּביילּב רימ ןלעוװ ןכַאװ עַארג ,עניילק
 ,ןײלַא ךיז טימ ןייז וצ ור רימ ּביג

 ,ןּבירט טינ ןוא עגר רעדעי ןטלַאה רעייט
 ןייש ןוא טוג ןוא ליטש ןעמוק ןהעש

 ןגיוא יד ,טליטשעגנייא ,טרעטיילעגסיוא
 ,טלעוו רעד ףיוא סנטייוונופ רָאנ ןקוק
 ןגייווש ןיימ ןופ גנַאלקּפָא םענעדלַאג םעד רעה'כ

 ,טלעוו רעד רעּביא גנאג ןליטש ןיימ ףיוא

 רעדינ רעַארג רעד ףיוא טגיל טימעג ןיימ

 ,דרע רעטילּבעגּפַא רעדימ רעד ןופ

 ,ּרעדיל ןעלמירד ןגערּבילמיה עטייוו יד ןיא
 ,טרעהעג ןיוש ןעגניז עלַא ייז ּבָאה'כ

 ןעגנַאגרַאפ דניצַא ךיוא ןענייז ייז זוא
 .געוו ןטיירּב םנופ רעמוז רעד יוו
 ןעגנַאז ענעפרַאװעצ עקיצנייא יד יו
 ,געט עניימ ןופ גערּב םייּב יז ןגיל

 ,עניילק ַא לעװש ַא ּבָאה'כ סָאװ טוג רימ זיא
 ,טליק טנװַא רעד ןעוו ןעמוק וצ ואוו

 ,הנכש עטלַא ןַא --- ריט עטייווצ יד ןוא
 ,טליטשרַאפ ןוא קיאור דָאנ ךיא יו רעמ

 לכיּב ַא טימ רעטסנעפ ןרַאפ ריא עז'כ
 ,טניישוצ ּפַאק ריא ןופ רעּבליז סָאד ןוא

 .לכיט ןדייז ַא זַא ,דיא טכארט ,עמַאמ

 ,טנייוועגסיוא טשינ ךַאנ --- ןגיוא יד ןוא

 טלמירד ןוא גנאל ןיוש טור עמַאמ ןיימ רַאנ

 ,טייוו ץעגרע למירד ןקיּביײא ריא ןיא
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 / למיהירעמוז רעטעּפש רערָאלק רעד רָאנ

 ,דייז ריא ןוא תבש ריא יו רימ טכיול

 ןקוק ןוא ןייטש רעטסנעפ םייּב ַאד ךיא ןַאק

 ,גערּב ןטייווצ ןזיּב גערּביגַאט ןייא ןופ

 ןקוט ,ןקוט ןעמענ ךיז ןיײלַא ןוא

 .קעװַא טייג סָאװ ץלַא ןופ שינעכעדעג ןיא

 ןגערּב עטייוו יד ןופ קיטכיל ךַאנ טנייש
 / ,םורפ ןוא טוג טפַאשּביל ןוא טעּבעג יו
 ןגערּב עקידברעמ ענעי ףיוא ןזוא
 ,םורַא עלעגיצ ןדלַאג ןיימ טייג

 ,ןסַאלּב ,ןכיילּב ןעיולּב ןוא ןרוּפרוּפ

 ,דלָאג 'רענרעה ריא ךָאנ טלקניפ סע רַאנ
 ןסַאג עגנוי עניילק יד רָאנ ןגיל ןטרָאד

 ,טלַא טינ ןרעוו ייז ןוא קיּבייא קיּבייא
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 תיּב ףלא

 ,גָאט רעשרעדניק ,רימ ךיז טנַאמרעד
 ,לגניא תיב ףלַא רערעייט
 ,טױרּברעטוּפ דאלעדער ייווצ
 ,לגניא תיב ףלַא םעד --- לּפע ןַא ןוא

 ,וָאװ זיּב טנרעלעג רע טָאה טנייה
 ,דמל זיּב ןענַאק ןיוש --- ןגרַאמ

 ,בר ַא סיוא טסקַאװ ןעמ זיּב ,ױזַא
 ,דמלמ-ארמג ַא -- רעדַא

 ,שיט םייּב לגניא-תיב ףלַא
 .רעסייה ַאזַא זיא גַאט-רעמוז רעד
 !סיפ יד טימ טרַאד טשינ לקַאש

 : רעזייּב ַא ,יּבר רעד רעגנערטש ַא

 ? זייּב וטזיּב סָאװ ,ויניּבר
 !דימת ױזַא זייּב וטזיּב סָאװ
 ,תיב ,ףלַא :רַאנ ךַאד ריד גַאז דיא
 .טעמושזעג טָאה גילפ יד --- ,דיא טינ

 ,סייה זיא רעטסנעפ ןיא ןגילפ יד ךיוא
 .רדסכ ןעמושז ,ייז ןעמושז
 סייה זיא רודיס םעד וליפַא
 ,רדח ןקידרעמוז ַאזַא ןיא

 ,טכארטרַאפ גנולצולּפ ךיז וטסַאה סַָאװ
 ! ?ןרעטש ןפיוא טנַאה יד ,ןרקח
 ? טכַאנרַאפ ןרעוו ןיוש טעװ ןעוו
 .ןענרעל ןרעהפיוא ןעמ טעװ ןעוו

 ,טנַאװ רעד ןופ קעװַא טייג ןוז יד

 .לקניוו ַא ןיא ליד ןפיוא טגיל
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 ,טנַאה עשיּבר עקירַאה

 ,לגניא תיב-ףלא ,עלעגניא

 ,וית זיּב ףלַא ןופ ןיוש ןַאק

 ,וליפַא ץמק ַא ןיוש ןָאק

 ףיױרַא ןלירּב יד טּביױה יּבר רעד
 ,רעליטש טרעוו'ס ,העש עקיטכַאנרַאפ

 ,טכַאנרַאפ טרעוו סע סָאװ ,ליואוו יו

 ,לגניא תיב-ףלַא רערעייט
 ,טכַאלעג טָאה יבר רעד ךיז טכַאד
 !לגניא שירַאנ ,ןייא ריד סע טלַאפ סָאװ

 ,טעלגעג דרַאּב ןייז טָאה יבר רעד
 ,ןקור םעד טכיילגעגסיוא טַאה יבר רעד

 ,טדער ןוא ּביל טלכיימש יבר רעד
 .ןַאט-קוק ַא ךיז טמעש עלעגניא

 טנַאה םייּב ןעלעגניא טמענ יבר רעד
 ,רעגניפ עשעטַאט טימ ,עכייוו טימ
 / ,דנַאל תיב-ףלַא ךאלרעדנואוו
 .לגניא תיב ףא ךאלרעדנואוו
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 ןּברוח ןכָאנ

 םינלזג ןלַאפַאּב ןענייז בושי ןיימ
 .טכַאמעג בורח ןטרַאד גנידצלַא ןוא
 םענורב רעטלַא רעד רעיורט טרעטסילפ

 .טכַאנרַאפ ןליטש ןרַאפ טנייוו ןוא

 + ןטױלּפ יד ןלַאפַאּב סנטַאש ערעווש
 .םוטש ךיז ןעדוסרַאפ רענטרעג יד ןוא

 .-- ןטױט ַא טַאהעג טָאה לּביטש רעדעי
 .םורפ קיטכרָאפסטַאג ייז ןגייווש

 םירוסי ןוא דייל עסיורג יד רַאפ

 ? בוח םעד טָאג ןענַאמפיוא ןעד טעוו

 םירבק יד ןפַאלש סע יו טעז רע

 .ּביוט ןוא םוטש ךיז ךיוא רע טכַאמ

 ךיז טיירד לײװגנַאל רעקיּבײא רעד ןוא
 : .קע ןעַארג םענעגייא ןייז םורַא
 ךיז .טיירפרעד ןוא רַאנ ַא רעדיװ טמוק'ס ןוא
 .קעלפ"ױטָאש םענעגייא ןייז טימ

 ,לּברַא יד רעדיוו טרעשַאקרַאפ ןוא

 ףיוא לבושי ַא רעדיוו טייּב ןוא

 ןּברַאפ עקיטכיל טימ רעכעד יד

 .ףיוה ןיא ךַאלמייב עשלדיימ ווא

 ,םיבורק ןוא עדמערפ טימ סַאג ַא
 .טנַאּפש למיה ןרעּביא ןוז יד ןוא

 ןּביול טנזיוט ,ןעגנושטנעּב טנזיוט

 ,טנַאה רעקיּביולג רעד ,רעטסַארּפ רעד

 ןרעקרַאפ ןברוח ןופ ׁשַא סָאד ןָאק סָאװ

 ,בורג ַא ןּבַארג דלַאּב ךיז טלעטש ןוא
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 :ןרעטש ןקיסייוש ַא טימ טלכיימש ןוא

 .בוטש ַא ןלעטש ךיא לעוװ ַאדיַא-טָא

 .םענורב ַא ןּבַארג ךיא לעוװ ַאד-טָא ןוא
 .ךיילג םענורּב ַא טּבַארג רע ןוא
 ןענופעג טרַאד טָאה רע סָאװ רענייּב יד ןוא
 .ךייט טייזרענעינופ רע טּבַארגַאּב

 ,ןרָאװעג קירעיורט עגר ַא רַאנ

 .טגאירַאפ ןטַאש םעד דלַאּב ןוא

 ןרַאלק ַא לוק ךאלרע ןַא טימ ןוא
 ; טגָאזעג טלעוװו רעד וצ ןוא דיז וצ

 ןסקַאװ טוט זַארג ַא יו דיא עז טָא
 .סױרַא דרע רעבורח רעד ןופ
 לסקַא ןדימ ןיימ ןגיוּבעגנייא ךיא לעוװ
 .ויוה סָאד פיוטש ןופ ןּביוהפיוא ןוא
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 עּביל יד

 ,עּביל יד זגורּב טרעוו לָאמ ןּביז
 ,קירוצ ךיז םוא-טרעק זוא קעװַא טייג
 ןטרַאװ ןקיּביולג ַא ךיד טפערט ןוא

 ,קירב ןטלַא ןרעטניה געוו ןפיונ

 ךיז טײנַאּב רעמוז רעד זעוו טמוק יז
 ,ןירג ןוא זיור טימ ןוא טיווצ טימ
 רעּבמעטּפעסיּבױהנַא רעד ןעוו טמוק יז
 .ןיִּב עטקיטעּפשרַאפ יד טײלַאּב

 תוריּפ עטשרע יד ןעוו טמוק יז

 ,ןוז ןיא ןעלטיור ךיז ןעמענ
 ךאלגרעּב ףיוא ןעוו ,רעמוז ןיא טעּפש טמוק ןוא
 ,ןעור סנטַאש עיולּב ןעמוק

 ,לגניא ַא ץלַא ךָאנ טזיּב וד ןוא
 ,ןיורק רענרעּבליז ַא טימ לגניא ַא
 ןעניפעג טשינ םענייק וטסנַאק ריאיץוח ןוא
 ,ןײלַא טלעוו רעד ןיא טסּביײלּב ןוא

 ןרעטש יד וצ רעטסנעפ ןכרוד טסדער וד
 ,טניימעג ריא וצ זיא דיל ןייד ןוא
 ,ךלמ ןוא רַאה .רעיורט םעד טספור
 ,ןיורק ןייד ןַא םיא טסעמ וד ןוא

 ןגעוו ףיוא עדייּב ךיז טזַאל ריא זוא

 ,דימ ןענייז דלעפ ןוא םיוּב --- ןכוז ריא

 ,עטיור ַא וק-ַא טלמירד ;לַאטש ַא ייּב
 .טיה ןוא רעייש םייּב טגיל טנוה ַא ןוא

 ןַאקרַאּפ ַא ייּב דרעפ עגנוי ייווצ ןוא
 טפיטרַאפ טלעוו רעד ןופ טייקמוטש רעד ןיא



 קינַאה םענעדלַאג טפירט רעמוז רעד

 .טפיג םענעדלַאגניג -- טסּברעה רעד ןוא

 ,רעטעלּפ עקנארק יד ףיוא-טלטיור רע
 .גייווצ ןרַאד ןפיוא טרעּפוק ןוא
 טייקנייש טימ ןוא ןייוו טימ רוכיש ןוא
 ,גיוא טשואירַאפ סעּביל רעד זיא

 ןעמוק ריד וצ לַאמ ןטעּביז ריא ןיא
 .ּפיל ריא זיא קלעוו ןוא ךיילּב יז זיא
 ; לסקַא םורַא םורַא ךיד טמענ יז
 .ביל קיּבייא ךַאנ ךיד ּבַאה דיא

 ,ןּבַאה ביל ךיד קיּבייא ןוא קיּבייא לעוװ ןוא

 .קעװַא קיּבייא ףיוא ןיוש ײג ךיא שטָאכ
 רעּביא למיה:ברעמ ןפיוא ריד טזַאל ןוא
 .קעלפ םענעדלַאג ןקידנּברַאטש ַא
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 ...טנלע ,רעצימע טויב

 ; עלַאּפ רעד ייּב ןיילַא ןּפַאכרעד דיז טסליוװ וד
 ,טלעו ןייד תוברוח ןיִא ןיוש טגיל טרַאד ?וטספיול ואוו

 | --- ןלָאט עבורח יד ןשיװצ ןגָארטכרוד ךיז ליוו'כ
 ,דלעפ ןקיטסּברעה ןרעּביא זַאה רענרעּבליז ַא

 ,עטלַאק סָאד רעייפ עכַאלטיור סָאד ןוא דלַאג סָאד

 ןיד ךיז טלזיּפש סָאװ טייקליטש ענרעּבליז יד
 ןלארטש ענעכארּבוצ יד ;יורטש ןקיכעטש ןפיוא
 ץילפוצ ןוא ןוז רעד ןופ ּפַארַא ןלַאפ סָאװ

 ?ןרעוו ייז ןופ ןַאק סָאװ --- דוּביאל יו ,םוטעמוא

 טסיירט יו ןענייז ייז רַאנ ,טינ ןעמירַאוװו ייז
 ןרערט ןָא ןשטנעּב סָאװ ןגיוא עטרעטיילעג ןופ

 ,טזיילרעד טשינ טרעוו ןעמ שטַאכ -- גנירג ריד ןכַאמ ןוא

 ,רעיורט ןופ ,טעמוא ןופ טשינ ,טזיילרעד טשינ טרעוו ןעמ
 .ריד ןַא ךיז ןַאךטלַאה דייל עקניניילק יד ךיוא

 רעיוא ןַא טלַאה ּפיל ןייד ןופ דיל םוצ זַא טסייוו וד רָאנ
 ,ריט ענעדלַאג ןייז ןפַא ןוא קיּביולג

 ,ןגנע ןַא לקניוו ַא ןיא שטנעמ ַא -- רעיוא סָאד

 ,סַאג ןופ הביבס ןיא רענייק טשינ םיא ןַאק ןעמ
 לקנעּב ַא ןוא טנַאוװ ַא ,טייקליטש עקיגַאטײּב

 ,שַא ןוא רעּבליז רעליק --- טנַאװ םייּב ןטָאש ןיא ןוא

 ,קיטנוז ףיוא ןיוש טיצרַאפ סע ,גָאטייּב רעטעּפש תּבש
 .ור יד דַאלקנערקישרעדניק ,ךיילּב זיא טייקדימ יד

 טקידנואוורַאפ טייקמוטש זיּב זיא טימעג עּבירט סָאד ןוא
 .וצ ךיז טנלע םענעגייא םוצ טעילוט זוא

 ןענַאמרעד ךיז ליוו ךיא ןוא ,טנלע ,רעצימע טזיּב
 ,לוק ןייד ןוא גיוא ןייד ,ןעזסיוא ןייד ,זעמַאנ ןייד
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 ,ןעמורּב ןוא ןעקרָאװ ליטש ןּפיל יד ןעמענ ױזַא
 ,לָאמַא ןופ ,טַײװ ןופ ןוגינ ַא וטספור סָאד

 ,טנלע ,רעצימע טזיּב ,ןעמוק טעװ ןוגינ רעד ןוא
 .טקערטשעג טשינ ריד וצ ךיז טנַאה ןיימ טלַאװ ,טינ זעוו
 ,ןלעווש ףיוא רעלטעּב טזיּב ,ןגעוו ףיוא לגָאװ טזיּב

 .טקעדרַאפ רעיילש ןלעקנוט ןיא -- טפַאשּביל טזיּב

 ,ןליימ עכַאלעמַאּפ טימ טייג סָאװ הרושּב טזיּב
 .געוו ןייד ןטימניא טלעװּבלַאה ףיוא ץעגרע טזיּב

 ןלייה ,רעטציא זיפ יו קיּביױלג ַאד לע ךיא ןוא
 .געט עקידנואוו עבורח יד רעדיל טימ

 .,ןּביולג ייז ,ןפַאה ייז ,ןלייה ךיז ןזַאל יײז
 .ור ןיא ןגיוורַאפ טעכיוא ךיז ןזָאל ייז
 ןּביוא ץעגרע טָאג ַא ךַאנ טָאה ןעמ זַא טוג זיא'ס
 האװַא טשינ טסייוו ןעמ שטַאכ ,ךיוה ץעגרע טייוו ,טייוו
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 זנוא רעּביא

 ,ןטלָאשעג ,טפַארטשעג לָאמ ןביז טסָאה
 ,טוג טזיּב וד זַא ץלַא ךַאנ ּביולג'כ רָאנ

 ןטלַאהרַאפ ןוא ןעמוק ךָאנ טסעוװ ןוא
 ,טולּב ןיא ּפָא ַאד טייג סָאװ ץרַאה סָאד

 םיתבשיסיורג ןופ טכיל םעד וצ טשינ

 ? סָאװ וצ --- זנוא ןריפרעד וטסעוו

 ? םותי ַא ,סַאג עדימ ַא ףרַאד סָאװ

 ?זָארג ןופ רעקירדינ ,זקז ַא

 ,ךעמונעגנַא ךיז גיוא סָאד טַאה'ס סָאװ
 ,דנילּב טשינ זיא ןוא ןעזעגנַא ךיז
 ןעמוק שטָאכ לָאז טייקליטש עַארג ַא
 ,דניזעג טגָאנעגסיױא רעזנוא ףיוא

 ,ןּבעל טקירעדינרעד-קירעדינ ַא
 ,דנַאטש רעזנוא רַאפ ליפוצ ךיוא זיא'ס

 ןּבעג דַאנ ןַאק ןּברק ַא רַאפ סָאװ
 ?טנַאה עטסיװ טנקירטרַאפ רעזנוא

 ,ןכיוה עלעה ןופ םולח רענייש רעד ןוא
 ,ךוּב ןעמורפ רעזנוא ןופ טרָאװ סָאד
 ,ןכייט יד טלעק עסייוו יד טקעד'ס יוװ

 ,ךוט ןצרַאװש ַא טימ סע קעדרַאפ

 עסייוו יד טנַאה יד ןעוו ןעמוק טעוו'ס

 ,ןייר ןוא םורפ סע ןקעדּפָא ןוא
 ,ןטסיירט ,ןליטש רעיורט רעזנוא ןוא
 ,ןייוועג זקיטכיל ,זגנירג טימ

 םלוע תיב-דלעפ ןטיירּב ןפיוא ןוא

 ןייּפ יד ןוא קיטייוו רעד ךיוא טצוו
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 ןליורג עדנילב יד ןופ ןַאטסיױא ריז
 ןייטש ןטָאש ןקילַאט ןייז ןיא ןוא

 ,עניד יד ךַאלהבצמ יד טימ
 ,ייוו ןוא ור ךַאלגרעּב עלַאמש יד
 ,טייקנירג ןייז טימ ייז טעלג רעמוז רעד
 ,ייֿבש טימ סיוא ייז טעּב רעטניוו רעד

 בושי ןקיּבייא רעזנוא ןופ לייט ַא
 ,ּפַא טשינ גערּב ןייז ןופ ךיז טלייט סָאװ
 ףושיכ ןקירעיורט ןייז טײרּפש ןוא
 .ּפַאק ןטלַא רעזנוא רעּבירַא
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 עדייז רעלָאּפש רעד

 ,ןעּפ טימ זוא סקיּב טימ ןּביירש יז
 .עטכישעג -- הוואת רעקיטולּב טימ ןוא טפיג טימ
 /  +טעז ,טעװרעקעגסיוא ךיז ּבָאה ךיא ןוא
 . יַעטכישעג רעייז וצ ןקור םענרענייטש ַא טימ
 ,עדנעגעל רעייא וצ םינּפ ןטימ זוא

 ,עטלַא עקידרעּביױרעּבליז עניימ

 | ןייּבעג רעייא סָאװ

 .ןעגנַאגרַאפ ךפלזניא עקיזָאדיד ןופ גנאל ןיוש זיא

 ?ןעגנאלרעד ןעלמיה ערעייא ןעד ןענַאק ליפיוו
 !ןריּפשרעד ַאד דרע עקילייה רעייא ןענַאק ליפיוו

 .רעּביטש ערעייא ןופ בושי םעד ךיא עז טָא

 .רעיורג ַא זיא גָאט רעד ןוא ירפצנאג

 ןריט עקירעדינ ךיז ןענעפע טָא

 ,רעּבירַא לעווש יד ,עדייז רעלַאּפש רעד ,רע טייג טָא

 !ירפ ױזַא עדייז רעד סע טייג ןיהואוו

 --- .,ןעייג ןדיא עלַא ואוו טייג רע

 ,ירפרַאפ זענעװַאד לכעלוש ןיא

 ,רעלַאּפש רעד ,רע זיא ןטיײצרַאי טימ עדייז ַא

 ירע טָאה ןטײצרַאי ןעצ-טנזיוט רשפא

 ירע טגָאז םישידק טנזיוט ןוא

 ? םישידק ליפוזַא ןעמעוו ךָאנ ,עדייז

 / ,םישודק לטעצ ַא טנעייל ןוא טדער רע ןוא

 ,רעדלעוװו עקיטכַאנ ןיא םיגורה לטעצ ַא

 רעדלעפ עטסיוו ןיא ןדיא ענערַאלרַאפ לטעצ ַא

 .סנגעוורעטניה ןקיּבייא ןיא --- ןדיא

 ?ןעמוקניהַא רכז רעייז טצװ ואוו
 ?ןענַאמרעד ַאד ןייּבעג רעייז טעוו רעוו
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 ,ןרעל ןוא ןטײקטעּפש עקיטכַאנ יד ןיא ץיז ךיא
 .ןרעל ןוא ,ןרעל ןוא
 ,ןרָאיַאק ערַאלק יד ןיא ןוא

 ןורכיז ןיימ ןיא ןרעטש יוװ דיז ןדניצ
 ,ןדיא ינב וניחַא ןופ ןעמענ יד
 .ןענאוונופ טשינ ןײלַא סייוו'כ --- ןעמענ
 ,ןעיצ ךיז ,ןעיצ ךיז סהדע ןיא ייז עז ךיא
 ,ייז ןעיצ ּפַארַא-גרַאּב ,ףױרַא-גרַאּב
 ?ןדיא סהדע יד ןעייג ןיהואוו

 ,גרַאּב םוצ ןעייג ייז

 ,ץאלאּפ ןיא ץירּפ םעד וצ

 ,ןעגניז תיפי-המ ץירּפ ןרָאפ

 ,ןעקנירט ןלעוו טסעג סצירּפ םעד
 ,ןליּב ןלעוו טניה סצירּפ םעד

 ,ןכַאל ןלעו סעטצירּפ סצירּפ םעד ןוא
 ,ןכַאל יאדװַא טצװ ץירּפ רעד ןוא

 ; ןכַאל טייּב ןליּבוצ דיז ןוא ןכַאל

 ,ןכַאמרַאפ סעמשטערק ערעייא לעוו'כ ,דאלעדיא

 ,רעגנירג ןוא רעקנילפ ,ךאלעדיא ,טגניז

 לשטייּב ַא ,לשטייּב ַאזַא ּבָאה'כ ,ךַאלעדיא

 ,ןשטייּברַאפ ךייא טיוט םוצ

 ,רעגנירג ןוא רעקנילפ ,דאלעדיא ,עשז-טגניז

 ,ןגיוא ענייז טכַאמרַאפ עדייז רעד
 ןגייווצ יד ןופ שטשערט רעד יװ טרעה זוא
 ,סעצײלּפ סכאלעדיא יד רעּבירַא ןשטייּב יד

 ,סנקַאנ יד ןוא ּפעק יד רעּבירַא
 סעצייל ענרעדעל ןיא .;רעטייוו טעז עדייז רעד
 ,ןלַאז יד רעּבירַא ץיּפשַאנ ןיא ןדיא ריפ
 ,ןפיול ,ןפיול ךאלעדיא
 ,ןלַאפ ךאלעדיא
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 .ףיוא טשינ ןיוש רעמ ךיז ןּביוה ךאלעדיא

 ,ךאלעדיא ריפ עצנאג ,ךאלעדיא ריפ
 .ףיוא טשינ ןלַאפ םנופ רעמ ךיז ןּביױה

 ףיונוצ ץירּפ רעד טפור
 ,ףיוה ןופ םינכש עלַא
 ,ףיוה ןופ םייוג עלַא

 ,ףיוה ןופ םיבלכ עלַא
 ,דָאר ַא ןיא םורַא ןוא םורַא ךיז טלעטש ןעמ ןוא

 ,רעלעג ַא לצירפ ַא ,רענייא טוט
 ,רעלעט רענעשעמ ַא יװױזַא םינּפ ַא טימ

 ,רוכיש ןוא רעטיּב ױזַא ,טיור ױזַא זָאנ ַא טימ

 -- ,רעחיטש עקיטולּב ףיוא ךיז טלַאפוצ יז ןוא טָא זַא

 .קירּב ַא לפַאנק ןטימ לצירּפ עקיזַאד סָאד טוט

 ,ןקור ןיא ןטשרע םעד ןדיא םעד

 .קירטש ןּבַארג ַא ןעגנערּב לָאז ןעמ טסייה ןוא

 ריפ ךַאלמיצירּפ ךַאנ סױרַא ךיז ןקור'ס ןוא
 .ריפ יד ןדיא יד ןדניּב ןעמענ ןוא
 ,ףיונוצ ןריפ ןיא ןדיא יד ןעמ טדניּב
 .ףיוה ןטימ ןפיוא סיורא ייז טּפעלש ןעמ ןוא

 .יירדעג סָאד ןַא טשרע ריז טּביוה סע

 יירד וצ
 ,סקעז וצ ןוא
 .ייווצ וצ ןוא

 .גנירּפשעג סָאד ןַא ךיז טּביױה יירדעג ןכַאנ ןוא
 .קנילפ ןופ רעקנילפ זיא'ס רעוו
 .ךיג ןופ רעכיג זיא'ס רעוו
 ,ךיש ערעגנירג טַאה'ס רעוו
 .סיפ ערעגנירג טָאה'ס רעוו
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 ,ריפ ךאלעדיא ןופ ןפיוה ַא
 ,ץנַאט ַאזַא ,ץנַאט ַאזַא

 ךיוהרעדניא טנעה יד ןוא

 ,ןייוו טימ רעשעלפ יד טימ

 טולּב טימ רעשעלפ יד טימ

 . .טימרעדניא ריפ ןופ עּפוק יד ןזוא

 ,גנַאל ױזַא ,טיירּב ױזַא

 ,םורַא ןוא דנור ױזַא

 טישוצ טרעוו ץנַאט רעד זיּב

 ,דימ ךאלמיצירּפ יד ןוא

 ,דימ ,יורג ךיוא טרעוו טכַאנ יד ןוא

 ,דימ --- יורג --- טכַאנ יד

 ; טעז ןוא ןעמערּב ענייז ףיוא:טּביוה עדייז רעלַאּפש רעד
 ,טעּב ןייז ףיוא טייזוצ טגיל ןוז יד ןוא ירפ זיא'ס
 ,ליטש זיא'ס ןוא

 טרעהעג ךַאנ ָאד רע טָאה טשרעיטַא ןוא
 טירט ןופ ןּפוט ַאזַא ,ץנַאט ןקיצנַאלג ַאזַא

 ,דרעּב עשידיא עטקיטולּברַאפ ןוא
 ? ןעוועג סָאד זיא זעוו
 ,ַאד ,עקַאט טשרעיטַא

 ,העש רערעטסניפ ַא ןיא ,רָאי טרעדנוה רַאפ

 ןטײצרַאי טימ ללש ַא

 ,טלַא ןוא גנוי ךַאנ

 ,טלַא ןיוש זיא עדייז רעלַאּפש רעד
 ,רַאלק ןוא גנוי זיא ןורכיז ןייז רָאנ
 ,טכַאנרַאפ ןוא ירפרעדניא ,געט עלַא ןוא
 ,טכַאנ רעד ןיא יװױזַא ענערַאלרַאפ דָאנ שידק רע טגַָאז
 ,רוד ןדעי ןיא ענעסעגרַאפ דָאנ

 ,לוש ןיא טכיל ןעגנערּב ןעוט סָאװ יד ןוא
 ,שינעכעדעג רעייז רַאּפ טכיל ןעגנערּב
 ,שיט ןטיירּב םורַא ,עדייז רעלַאּפש רעד זוא
 ' ,ןופרעד ןעגנירד טוט ,רענרעליבקעי-זיע יד טימ
 : ; ןוט-וצ-סטוג ןוא תודימ ענייש טסייה סע סַאװ
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 ,ןײגנרַאלרַאפ טשינ רַאט ןטיוט ַא ןופ רעכייז רעד זַא

 יד ןעניזניא ןּבַאה ןיוש ןעמ ףרַאד יו
 יינק ענעכַארּבעג טימ דרע רעד ףיוא ןעלגָאװ סָאװ

 ,ךַאד ןדעי רעטנוא ,זיוה ךַאלטיא ןיא
 ,ךאוו ןגיוא יד רעיורט רעקנארק רעד טלַאה
 ,געט ןייק טשינ טור ןוא ,טכענ ןייק טשינ טפַאלש ןוא
 .גערּב ןקיאור ַא וצ סמערַא יד טיצ ןוא
 ,טלעוו ןוא סאג ןופ טמוק סָאװ רעלטעּב רעד ןוא

 .דלעפ ןוא טניוו ןופ טייקיירפ ןוא טייקשירפ טגנערּב

 ,ּפַא עגר ַא טדער עדייז רעלַאּפש רעד זַא ןוא
 ,ּפָאק ןטימ לקַאש ַא טוט ,סעּפע ךיז רע טנַאמרעד

 ,גערּב םייּב ,שיט ןּבכעל ףיוא ךיז טלעטש ןוא
 .לוק ןקידמיליהת ַא טימ ןגָאז שידק טמענ ןוא
 ; טייז ַא ןופ גערפ ַא טוט ןאמירַא רעדמערפ ַא זַא ןוא
 ?לָאמַאטימ גנולצולּפ זיא סָאװ

 םתסמ שידק ַא ;רערעדנַא ןַא טרעפטנע

 ,טמַאלפרַאפ טלעוו רעד ןופ טשרע טַאה סַאװ גָאט ןכַאנ
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 עלערישז ןיימ

 גָאט ןופ ןוז ןיא ביילברעביא רעזנוא עז'כ
 ,ןטכירַאפ ,ןכַאמצנַאג ןיא -- ןַאטרַאפ קירוצ
 .ןברוח ןופ ןקיטייװ ,רעכעל עלַא ןלייהרַאפ
 .ָאד טרַאד דיוא ךַאנ ןענייז עכַאלטע רעדניק ןוא

 ,ןגיוא עטפַאגרַאפ ,ענעּבױהעגפיורַא טימ ןעייטש
 .ןקוק ,ןקוק ,ןטניהנופ טקורַאפ טנעה יד
 ,קיטכיל ןוא טיירּב זיא גָאט רעד סַאװ ייז טלעפעג'ס

 ,ןּבױש ןצנַאלג ןעמענ רעטסנעפ ענעכארבעגסיוא ןיא סָאװ ןוא

 .סעטַאל עײנלגַאּפש ךיז ןזייוו רעכעד ףיוא יװ זוא

 : שינעטכארט טושּפ ענדַאמ ַא טכַארט ,סנטייוונופ ייטש'כ
 !ןָאטעגּפַא סע ךיז טָאה טלעװ רעד ףיוא סַאװ

 גָאט חטש ןטיירּב ןפיוא רעדיוו רימ ןענייז טָא ןוא
 .רענטרעג עניילק ןופ ןוא טייקליטש ןופ גערב ןפיוא

 ,טכַאנרַאפ ןרעטסניפ-טעּפש ַא ךיז ןַאמרעד ךיא ןוא
 ךַאד ןּבלַאה ַא רעטנוא ץעגרע ןכַארקרַאפ ןיּב'כ ןעוו

 .ךַאילש ןוא ףיוה ןופ טמורּבעג טָאה הלהּב יד ןוא
 ,ץרַאה ןיימ ןופ רעמַאה םעד טרעהעג ךיז ןיא ּבָאה'כ יוװ

 ןעװעטַאר טינ ַאד רענייק ןיוש ךיז טעװ טנייה זַא
 ןעװעטַאר טשינ ךיז טעװ דרע רעד ףיוא רענייק
 ,ןשינעטלעהַאּב ןעוועג ךַאנ ןענייז'ס זַא ,רעּבַא סיוא טזייוו
 טַאהעג-ּביל טָאה טָאג ןעמעוו זַא ,סיוא טזייוו
 ,ערַאנ ַא ,ךַאל ַא ןזיוועגנַא םיא רע טָאה
 ,יוג ןטוג ַא טקישעגוצ םיא רע טַאה
 .איבנה והילא ןייק טשינ ןוא יוג ןּביל ןטסַארּפ ַא

 ,עלַאּפ ןייז רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא יוגדשטנעמ רעד םיא טָאה
 ,טרַאד ןטרַאג ןיא ךיז וצ טריפעגקעוַא םיא ןוא
 ,םמעד ןטכידעג ַא רעטנוא טצעזעגקעװַא םיא ןוא
 ; פאק ןרעּביא טעלגעג ,טסיירטעג םיא ןוא
 .עלעדישז רעייט ןיימ ,עלעדישז ןיימ
 ,עלעדישז ןיימ ,טנַאה ןיא טָאג ייּב יו רעכיז וטזיּב ָאד
 טכארּבעגסױרַא ּבוטש ןופ יוג רעד טָאה'ס ןוא
 ,עלעּביצ ַא ןוא לרעצלעז ַא ,טיורּב ןּבלַאה ַא
 .ךיוא רעסַאװ ערַאלק טרַאװק ַא ןוא
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 ןצ גיוא ןייז ןביוהעגפיוא ,ןשַאװעג טנעה יד דיא רעד ךיז טַאה
 ,טַאג

 ,םיוּב ןטכידעג ַא טימ יוג ןטוג ַא טקישעגוצ םיא טָאה רע סָאװ
 עלעקיטש ַא טיורּב םנופ טלקערּבעגּפַא טָאה

 ,טיורב ףיוא טכַאמ ןעמ סָאװ הכרּב יד טכַאמעג זוא
 יוג רעד םורפ ןענַאטשעג ךיז זיא עטַאכ רעד ייּב סנטייוונופ
 ,דיירפ רעקיטכרַאפסטַאג ןיא טגיוועג ּפַאק םעד טָאה זוא

 ,טּפַאטשעגנַא קיּביצ-עקלויל ןייז ןכַאלעמַאּפ טָאה רע
 ּפַאק ןקיאור ַא טימ טצעזעגקעװַא ךיז ,ןדנוצעגנַא
 ,גנורעכיור עקידהוולש ,עקַאמשעג עלעסיּבַא ןרעכיור
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 ...ןד

 ,ןזָאלרַאפ עטצעל ,עטצעל סָאד ךימ טעוו'ס
 .ריט ןיימ ייּב דמַאז ןפיוא ץַאק יד וליפַא

 ,טײקמירַא ןיימ --- ,עטסמירַא ןיימ ,וד רַאנ
 .רימ טימ ַאד טיוט זזיּב ןּביילּב טסעוו

 ןכַאװ עטעּפש יד ןיא רימ טימ טצוװ רעוו

 טעּב םייּב ןכַאװ טסטנלע יד ןיא
 ךיז ןגייּב ןלעו ןהעש יד ןצוו ,ןציז ןלעוװ

 .טעּבעג םוטש ַא טימ ּפַאק ןיימ רעּביא

 ןכַאמוצ ןעמערּב יד רימ טצוװו רעוו ןוא
 טניוו ַא טעוװ ןגיוא עניימ ןופ ךַאלמעלפ יד ןעוו

 ןרעטש יד ערַאמכ יד יו ןשעלרַאפ
 ,דנילּב ןוא טכַאנ יד טרעװ קידייל ןוא

 ןקעדוצ םינּפ ןיימ טעװ רעװ ןוא
 .טנעה עניימ ןקעדרַאפ קעד ןטימ ןוא
 רעטסעוװש עטסכַאלּבייל ןיימ ,עטוג ןיימ וד
 .טנעקרעד טלעוו רעד ףיוא ּבָאה ךיא סַאװ

 םינכש יד ייב רעּביטש עקירעדינ יד ןיא
 .רימ רַאפ םיכירכת ןּביילקפיונוצ וטסעוו
 ןביילקוצ ריקלַא םעד וטסעוו ןייר ןוא
 .ריט ןופ ּביוטש םעד ןרעקּפַא ןוא

 ,ןעמוקנַא ךַאנ ןלעװ ייז רעדייא ןוא
 ,רַאלק ןוא סייוו ,ןכַאמ-טיירג דימ וטסעוו
 ןקַאּב יד ףיוא קעלפ רענעדלַאג ַא רָאנ
 .רַאה עצראווש ןיא רַאנ ּפַאק רעד ןוא
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 לַאניס קחצי בקעי

 ,לוש-רעלעק רעד ןיא ,הכולמ סטַאג ןיא
 ,טכענק רעקיטנװַא ןַא --- ירפ רע טמוק

 ,לוטש רעמורק ןייז טייטש לקניוו ןופ ףרַאש ןיא
 ,טכעצל לקיטש ןייז ןוא רעדנעטש רעמַאל ןייז

 ,טעּבעג טלַא ןייז ןוא רודיס רעלעג ןייז
 --- סיוא ןיוש טעז רע סָאװ ןדירפוצ זיא ןזוא
 טערט רע יו ,רעטָאפ ןייז --- רַאפ ךיז טלעטש רע יו
 ,זיולק ןרעּביא רעדימ ַא ןוא רעסַאלּב ַא

 ,ַארג טרעוו העש ןייז סָאװ ןדירפוצ זיא ןוא

 ,טכַאנרַאפ רעד רעדימ טרעוו גָאט ןדעי ןוא

 ,ַאד ןיוש ןַא ךיז עז'כ קינייוו יו ; טכארט זוא

 ,טבַארטרַאפ-קידנטַאש ןוא םוטש ןציז טּביילּב

 ?רַאג תומלוע ןַא רַאפ סָאװ ? תומלוע ןיא

 ,דלעפ ןיא דרע לקיטש ןייז ןעזעג טָאה רע

 רַאלק רעיורט רעלקנוט רעד טרעוו'ס ןעוו גָאט ַא
 ,טלעוו רעד ןופ לדיירד ןקידכעלייק ןרעּביא

 ?סָאװױצ ;טסיװ טגערפ קילּב רעמוטש ןייז ּבױא ןוא

 ,רַאנ ַא ןופ ןגערפ ַא ךיוא ךָאד סָאד זיא

 ,זָאנ ןיא לָאנש ַא טוט ןוא טיוט רעד טמוק'ס זיּב

 ,רַאפעג ןופ ץינערג םייּב !רעקיניצ רעד

 טנַאװעג ץראווש סָאד טעז רע ,טכיל יד טעז רע

 --- ,דרערד וצ ּפָאק םעד ןעמעלַא טימ טגיוּב ןוא
 טנַאוװ ןפיוא סגטַאש עלַא ןשיווצ ןטָאש ַא

 ,דרעּב עטרעווילגרַאפ ,רעמינּפ עטּבירטרַאפ
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 ?רשפא

 ןטעּברעד רעמ רשפא ןּבַאה ייז
 .ןעיוּברעד טנעה יד טימ ןלעװ רימ יו

 ,ןטערט רעכיז רעייז ךיז ןַאמרעד ךיא זַא

 .ןעיורטרַאפ גָאט םעד רעדיוו ךיז ךיא םענ

 ,רעניימעג ,רעמירַא וד ,גָאט ַא
 ןשַארג םעד ךיא םענ טנעה ענייד ןופ
 רענייטשדרעיומ יד ףיוא ןעוו ,טכַאנרַאפ
 ,ןשַאלרַאפ טרעוו קנופנוז רעטצעל רעד

 חכ ןּבעגעג רימ ןטכענ טסַאה
 ,רעדיוו ,רעדיוו וטסעוו ןגרָאמ ןוא
 ,ךיילּב ןוא יורג ןרעוו ןעגנונעפַאה יד

 -- .רעדיל יד ןיא טרעוו רעקיטכיל רַאנ

 ,טכַאנ רעקידלאוו ַא ןיא סענרעטמַאל
 ,זתעל-תעמ ריפ-יירד ןיוש ןרַאפ רימ

 ,טכארטעגסיוא יו רעדיוו טדנעלּב טָא ןוא
 .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש טָאה טייצלגניא יד סָאװ

 ןײרַא דלאוו ןיא ןרַאפ ןוא ןעמוק רימ
 ,לּביטש עטלַא סָאד -- סנטייוורעדנופ ןוא

 ןח רעמירַא רעד זיא דוּב ןכלעוו ןיא
 ?ןּבירשרַאפ עלעּביטש םעד-טָא ןופ

 דרַאּב רעסייוו רעד טימ קידצ רעד

 ,לשיט ןפיוא לרפס ןייא רַאנ ןוא
 ,טרַאװ ךַאלטיא ,טרַאד תוא ךַאלטיא זיא
 ,לסילש רענעדלַאגניג ַא םיא רַאפ

 ַאד תודוס קינייוװ ןענעז יצ

 .תודוס טימ םי ַא ?טלעװ רעד רעּביא
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 ,העש יד ,גָאט רעד ּפַא טייג טָא ןוא

 .סעדייז עיורג סרעוו רוד רעצנַאג ַא ןוא

 ןײרַא טקוק סָאװ גיוא םעד ליואוו זיא
 --- לריט קיטכיל ַא ףיוא-טנפע ןוא
 ,ןייא טלעװ ,סיוא-טלעוו ןריפ ןגעוו יד
 ,ןריפ ןגעוו יד סיוא-טלעוו ,ןייא-טלעוו

 ,טסייג ןוא טסעזרעד וד רעטייוו סָאװ

 רעטליטשעגנייא ןוא רעקיאור ץלַא
 טסיירט עמורפ ַא --- טימעג ןייד טרעוו
 ,רעדליּב עשיפרַאד עניילק יד-טַא ןיא

 ,לַאטש ַא ,זיוה ַא ןּבעל םיוּב ַא
 . .לעווק-םינורּב ַא ,לוק-רעסַאװ ַא
 לַארטש םענרעּבליז ַא טימ טּביײרש ור יד
 .ןלעווש יד ייּב הליפת:טנוװַא יד
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 םדָא טבש

 ,טבש םענייפ ןדליוו םנופ רענייא ןיּב'כ

 ,טנעמורטסניא םענעדלַאג ַא ףיוא ליּפש'כ רַאנ
 יול החּפשמ רעכיילּב רעד ןופ םַאטש'כ

 ,טנעה עלַאמש ןוא סנרעטש עטיירּב טימ

 ןלזג ןוא בנג טָאה זנוא ןשיווצ רַאנ
 ,טסענ ןוא ערַאּפש ןיא רעטרעוו עטסלדייא יד

 ,לזמ ןייש ןופ ןלַאּבמיס ,סנכייצ ןעלדיטשייּב יד ףיוא

 ,טסע'מ סָאװ ץלַא רַאפ תוכרב ןשיט יד ייּב

 החונמ ןוא טליגכיילג ,למירד םעדכַאנ ןוא
 ,טקעטשרַאפ ןייּפ ןיא קידנואוו טגיל סַאװ ץלַא וצ
 ,ןכושַאּב גרַאװניײלק סָאד טמוק הקדצ עמומ יד ןוא

 קעד עצרַאװש ,עלכוט יד זיא סאגרעטניה רעזנוא

 סערושטש ערַאד ךיזדןעידַאלּפ סע ואוו טָאטש רעד ןופ

 ,טנעוו עטקיּברַאהעצ ,עטליופעצ יד ןעשזירג ןוא

 תורושּב עקיטכיל ןופ טמולח טײקפַאלש יד ןוא

 ,טנעה עקירענייב עריא ףיוא טליק קזוח סטָאג רַאנ

 ,ןלעוּפ טשינרַאג ,ןטעּברעד טשינרַאג טעװ יז

 ;ירפצנַאג ךַאליײל ןטלַאק ןפיוא ןּברַאטש טצעװ יז
 ןלייז עקרַאטש עקיּבײיא עריא ףיוא טלעװ יד ןוא
 ,ינקלכענק יד טימ ןַאטרעטיצ ןייק טשינ וליפַא טעוו

 ,רעכיז רעיורט ןטצעל זיּב ,ליואוו סָאד סייוו ךיא
 ,קילּב ןיא רערט ןיימ זיא טלַאק טשינ ,ןקורט טשינ רַאנ
 רעכיּב עטקעטשרַאפ יד ןעלקניוו יד ןופ רעדיוו ּפעלש'כ ןוא
 ,קירוצ טעּב ןוא רעּביא ייז טימ ךיז טעּב ןוא

 ,תלהוק ןרעל ןוא ,םיליהת רעדיוו גַאז ןוא
 ,תור רעקיגיואניורּב רעד וצ שילגניא לכיימש ןוא
 תלכאמהו שאה הנה ;קירעיױרט למרומ ןוא

 ,טסוּפ ןוא קישַא רעדיוו טרעוו ןצרַאה ןיא זיּב
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 השורי יד

 ,טוג זיא טימעג ןייד ןעוז |

 .םינּפ ןייד טרעוו קיטכיל יוז

 ,זיױה סטַאג טרעוװ ןעסיורד רענעפַא רעד

 .רעדורב ַא -- רעטנגעגַאּב-דמערפ רעד

 ,רוד רעזנוא זיא דניזעג סיורג ןייא

 .ןקור סנעמעלַא ףיוא גרַאז ןייא ,קַאז ןייא

 ירפרעדניא םעיינ ןדעי עטיירג ןענייז רימ

 --- ןלַאפ ןוא ןקיטולּב --- ןברק רַאפ

 ,ןעילב ַאד לָאז טפַאשּביל עקינוז יד

 ,טָאג וצ שטנעמ ןופ דַאנעג סָאד

 ,ןסקַאװ ַאד לָאז --- ןשטנעמ וצ טָאג ןופ

 טנעוו יד ףיוא ןעקנַאלּב ןלַאז דחּפ ןַא ןוא

 לַאט רעזנוא ןעוו שינעכעדעג ַא -- ןדרעווש יד

 .םידש עשירַאנ יד טשרעהַאּב ןּבָאה

 ,םעדיוּב ַא ףיוא טגנעה קירטש ַא

 --- ,קַאה עקידרעװַאשז ַא ,קַאטש-הילת ַא
 ןדימשרעּביא טשינ ךַאנ סָאד ףרַאד ןעמ
 !טשינ ךַאנ ףרַאד ןעמ !סנזײארעקַא ןוא
 -- זיא סע יװ ןּבַאה ךַאנ סע ןעפרַאד רימ

 : רעדניק יד רַאפ לשמ ַא ,גנונערעל ַא

 רעדנילב ַא ךָאנ בושי רעזנוא ןיא טבעל סע
 ןכַאטשעגסיוא ןגיוא יד םיא טָאה ןטש רעד סַָאװ

 ;ןכַאנק עטקאהעגּפַא טימ עקילַאק ַא
 טרַאּפשרַאפ לרעמיצ ַא ןיא -- רענעגושמ ַא
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 טכַאנ ןטימניא ףא-טרעמַָאי סָאוװ

 ,סהליפת עטרעטנַאלּפוצדליװ טימ

 ,קירטש רעד רַאנ ןגיל לָאז ייז טימ
 .ןענערּברַאפ טשינ םיא ףרַאד ןעמ

 -- ,דרעוװש יד ,קַאה עקידנטולּב יד
 ,ןדימשרעּביא טשינ ךַאנ ייז ףרַאד ןעמ

 ,סנזײארעקַא רַאפ לַאטש רעיינ דַאנ ןַארַאפ

 טרַאטשעגּפַארַא דרערד וצ ,טכַארט ןעלקנוט ןיא

 ; ןדירפ ןופ געט ערעזנוא טירט ייּב טירט ןטערט

 .ךעגנאלקעג-ץנאלג עקידבוטמוי ןייק

 ,טייקליטש רעטניואוועגוצ-טינ רעד ףיוא םערּב יד ךַאנ טרעטיצ סע

 ,ןגיוא יד ןיא דַאנ דיז ןקוק רעיורט ןוא טייקילייה

 ,ןשיט יד ייּב םירומזימ ןוא רעדיל ןייק

 ,םולש ןופ דרע רעד ףיוא רעדיוו ןענייז רימ
 ,זַארג ןופ היר ןשירפ םעד ןעמעטָא רימ
 הכרּב עניילק ַא קידנגייווש ןכַאמ רימַאל
 .ןּבעל סנטייווצ ןרעּביא רענייא
 עקיטכיל ערעזנוא ןפַאלש ןלָאז ךַאלדירפ ןוא
 ןוז יד טצוועטארעג זנוא ןּבַאה סַאװ

 --- השורי עקילייה ַא טזַאלעג זנוא ןוא

 לדמטה עטפיירטשעג-דייז סָאד

 ,ץרַאה ןייז ןופ ןטימ ןפיוא ןכייצ ןטיור ןטימ
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 לַארטמש ַא

 ץעגרע ךַאנ טלעווק םינורּב סבוט םש לעּב
 -- טימעג ןייר ַא שירפ ךַאנ טלַאוװק'ס יוװ

 למעלפ שידיסח ַא ,טרָאװ שידיסח ַא

 ,דיל ַא ןופ לטיונק ןסייוו ןפיוא

 ןסעגרַאפ טשינ טזַאל ,ץעגרע טפור סע
 .רירפ ,רעטעּפש ,ןפוררעד טעוו'ס ןוא
 ,ןוגינ ַא םוא טעשזדנַאלּב סע גנַאל יו
 ,ריט ַא וצ ןעשזדנַאלּברעד רע טעוו

 עדנעגעל ַא סבוט םש לעב גנַאל יו
 ,רַאװ רעזנוא ןיא ןוקית ַא םוא טכוז

 ןענעטַאש ןשינעלקנוט טנזיוט ןוא
 .רוד רעזנוא ןופ געװלגַאװ ןיא

 ,ןעגנוזעגסיוא טשינ ץלַא ךַאנ טָאה סע

 ,טלייצרעדסיוא טשינ ץלַא ךַאנ טַאה סע
 ןלייהרעד ןוא ןעמוק ךַאנ ףרַאד ןוא
 ,טלייהרעד-טשינ ןּבילּבעג זיא סָאװ

 ,ןדיא ,רעדירּב ,ןעמוק טעװ סע זיּב
 ,סַאג רעבורח רעזנוא ןופ גערּב םוצ
 ןלייצרעדרעביא ןוא ןלייצרעד רימָאל
 ,שַא םולש ןוא ץרּפ חסונ יּפ לע

 ,ןונגע חסונ ,גרעבנייטש חסונ יּפ לע
 -- לאגיס ןוא ןײטשטַאלג חסונ יּפ לע

 רעטסנעפ עקידרעטניוו ענרומכ ןיא

 .לַארטש רעקינוז ַא ,דלַאג םידַאפ ַא
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 הּפוח ַא

 ,ןעלדיפ ןליּפש ןיּבר רענלַאט םייּב
 ,דיירפ ןעמ טצנַאט ןיּבר רענלַאט םייּב

 םידיסח רעוואלצארּב ןּביז ןענייז טרַאד

 ,טיינשרַאפ ,טסיײיוװרַאפ ןַאמוא ןופ ןעמוקעג

 םימותי ייווצ ךיז טימ טכארּבעג ןּבַאה ייז ןוא
 ,ןַאמוא ץנַאג ןופ ענעּבילּבעג-טצעל יד

 ,ןרַאפרַאפ ןיּבר רענלַאט םוצ ןענייז ןוא
 ?ןַארַאפ רַאפניײא רעסעּב ַא ךַאנ זיא ואוו

 ,םרח רעד קעװַא ןוא זגור רעד ּפָארַא
 ,םוטעמוא םידיסח ןענייז םידיסח

 ,ךַאלקינײא סבוט םש לעּב ןענייז םייּבר עלַא ןוא

 םורַא לטרַאג רענעסקַאלפ ַא יו םיא ןעלקיוו יז ןוא

 ,ןטלַא םעד םַאטש םעד קרַאטש ןטלַאה ןוא
 ,ּפָא ןלַאפ ןגייווצ יד ןופ רעטעלּב יד שטָאכ

 גנוקיטולּב רעטיור ןייז ןיא דלַאג עטצעל סָאד ןוא
 ,ֿפָאק ןפיוא םיוּב םעד ןשוק-רעיורט טימ טשוק

 ,ןרָאפרַאפ םידיסח יד עקַאט ןלַאז ואוו זיא
 ,ןירַא זיוה ןיא רענלַאט םעד וצ טשינ זַא
 םימותי עטצעל ייווצ יד ןכַאמ-הנותח ןוא

 ,ןייּפ רעטצעל רעד -- ןדיא רענַאמוא ןופ

 ,םלוע-תיב רעטסיוװ ןייא ןּבילּבעג זיא ןַאמוא ןיא

 ,ךיוא ןעמ טּבַארגוצ ,יבר ,םלוע-תיב םעד ןוא

 סעטַאכ עשירעיוּפ יד ןקוק רעּביאנגעק

 ,ךייט ןעגנַאל םנופ םינּפ עקידלבא סָאד ןוא

 םיסקניּפ עלַא ןיא --- ןלייצרעד סָאװ ַאטשינ
 ,יּבר ,ענעגייא יד םארגַאּפיהשעמ יד זיא

 רעכייז רענעּבילבעג רעטצעל רעד זיא סָאד ןוא

 ! ןּבעל לָאז ןַאמוא ןוא ,יבר ,םייחל --- זוא
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 ,הּפוח ַא -- טנוויל ןופ ךעלייל ןטושּפ ַא

 ,עטלַא םידיסח ןופ סנקעטש ריפ עטסַארּפ ןוא
 לרַאּפ עמירָא סָאד ןשטנעּב טעװ רענלַאט רעד ןוא

 .ןטלַאפ ןצראווש ןייז ייּב ןטלַאה ריז ןלעוו ייז ןוא

 ,יּבר ,ןצעזַאּב לרַאּפ סָאד ןלעוו רימ ןוא

 .ערַאּפש ַא ,לקניוו ַא ,ריקלַא ןַא רעייא ןיא

 ,ןזײּפש ןעמעלַא זנוא טעװ רעגנוה רעד סַאװ טימ זוא

 .ערַאד יד ךַאלשירק יד ןעשזירג טעכיוא ייז זלעוו

 ,ןעיאװ --- ןטייצ יד ,ךיז ןרעזייּב ןטייצ יד

 .רעטניהַא טרעיול רבדילעּב רעצרַאװש רעד ןוא

 ; טנרַאװעג דלעפ ןיא זנוא ןּבַאה סנקלָאװ ענדולּב יד

 .רעטניוו ַא רזכַא ןַא ,רעטניוו ַא טשרע טייג ,יוא

 ,סעטַאכ עשיפרַאד ךיזדךעילוט שינעגנע רעד ןיא

 ,ןטעלעקס עַארג יד טימ ןערומכ רעמיוּב ןוא

 ןעמוקרעד ןוא טגַאירעד ,ןפַאלרעד ןענייז רימ רָאנ

 ךַאנ טעּפש טינ זיא סע ,ךָאנ טעּפש טינ זיא'ס ןוא

 ,ןעלדיפ יד ןעּפיר ןוא ןליּפש לייוורעד ןלָאז

 ,םימותי עטצעל ייווצ ןופ טעװַארּפעג הּפוח ַא

 ,םולשּב ןעמייה עכַאלטע ךַאנ ןעייטשיס זַא

 .ןעמיוק ַא רעזנוא ןופ לכיור ַא ךַאנ טיצ'ס ןוא
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 טייקנייש ןוא טלעװ ןנעוו

 ףָאלש ןופ יו ץלַא ךָאנ ךיז טסדערַאפ ןוא טסדער וד
 ,ןשַאלראפ ןיוש זיא סָאװ טייקנייש רערעטיול ןגעוו

 ןופרעד ןּבילּבעג-ןּבעל ןעד ריד זיא סַאװ
 ףושל ןופ רענרעק עקיטעז עלעסיּבַא ץוח

 .ףיוא ריד רעדיל יירד ןעילּב ,ייז וטסייזרַאפ
 .ןענַאיװ ןַא ןּביױה ייז ןוא ךיז רַאפ ןעילּב יז
 . ,גָאט רעזַאלליצ זיא ַאד ,טסיוװ עמַאזנייא זיא ַאד

 ?ןענאדנופ ןײגקעװַא ןיוש שטנעמ ַא ןַאק ןיהואוו ןוא

 סטיירב ַאזַא דיל ַאזַא סַאג ןיא ךַאנ טגניז ןעמ

 .ןכיגניא ,ןכיגניא ןגרָאמ ןכַאלרעה ןגעוו

 ךוב עשרעדניק סָאד טשינרעמ ןיוש ןעייל'כ רָאנ
 .ןחישמ ןפור ןוא ןעגניז דאלהשעמ יד ואוו

 ,דניק ןרַאפ ,ךיז רַאפ טנעיילעג ןרָאי סע ּבַאה
 ,ןפַאלש ןרַאפ העש רעקיאור ַא ןיא --- ּבייוו זרַאפ

 טיירפרעד רעדניק עקיּבױלג יװ זנוא טָאה סע
 .ןפַאלשרַאפ ךיז גָאט םענרעּבליז ןיא ןענייז רימ ןוא

 ,קרַאמ ןרעטיּב ןרַאפ טיונ רעד רַאפ קערש רעוו

 ,ןגיולפרַאפ למיה ןיא ןרעטש יװ --- ןגרַאז יד ןוא
 קירוצ ןעמוק דלאּב ןלעװ ייז :ןסייוו רימ
 .ןגיובעג סרעקיוה טימ ,עמורק טימ סנקעטש טימ

 ,טרָא ןַא ,לקניוו ַא רַאנ ואוו ךיז ןצעזַאּב
 ,ןְליפַא רעמַאק ןיא ןוא טעּב םייּב ןוא דיק ןיא
 םוטש ןייז ןענַאק סָאװ הרבח ַא ןענייז יז
 ,ןלירג עקירעגנוה יוװ ןענַאמ טינ ,ןצלירג טינ

 ברַאה ייז ןקיּפ ,יײז ןסערפ ייס יווייס רַאנ

 ,םינּפ ןיא ןּברַאק ןיא ןשטיינק סיוא ןסע ןוא
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 ריד טימ ןטעּב ייז ןוא ייז ןענייז םורפ רַאנ

 ,םיאנוש עקיטסיזמוא ףיוא קעלש ןוא תולּפמ ףיוא

 ? ןַאט רימ ןענַאק סַאװ ,זזָאל ייז ןלעוװ רימ

 .ענייש יד העש-טכַאנ יד ןעקנעדעג ןלעוװ רימ רַאנ

 ,טנייפ רעטיול טלעוו יד זיא םורַא ןוא םורַא

 הנכש יד ,ענדילז יד הנכש יד וליפַא

 לעווש רעזנוא ףיוא רַאנ םינּפ ריא טרעטסניפ סָאװ

 ,רעטיר עקידנַארּב יו האנש ךָאניזנוא טפרַאװ ןוא

 רַאפרעדירַאפ םתסמ ?ןעוװרַאפ ןוא סַאװרַאפ

 רעטיג סטַאג ןיא לייט ַא טעכיוא ַאד ןענייז רימ סַאװ

 טכיל ןעמירַאװ ריא טימ ךיוא ךיז טלעטש ןוז יד ןוא
 .ןלעוש ערעזנוא ייּב ןוא טנעוו ערעזנוא ייּב
 ףיױרַא לגיופ רעד טגנירּפש סמיזעג ןפיוא ןוא
 ,ןלעג ןטימ קע ןטימ ,ןעיורג ןטימ קסיּפ ןטימ



 ...ןצ

 ,טיהעג ןוא טיהעג טייקנייש ןייד ּבָאה'כ
 ,דימ טרעוו טייקנייש ןייד --- ןוא

 טכיל ריא טליהרַאפ לּפענ רעלעג-דייז ַא

 .טכיזעג ריא -- טעּבעג םורפ ַא ןוא

 ריא רַאפ רעדיל ערעמירפ ןליּפש טציא לעוװ'כ

 ,ריט רעליטש סטָאג ייּב רעלטעּב רעקיליײה ַא יו

 -- להמ ןיימ ףיוא ןגיל טצוו טנַאה עניד ןייד ןוא

 לייז רענעדלַאג רענעלאפעגנייא ןַא

 -- טיוּבעג ןּבַָאה רימ סָאװ ייּבעג ךאלרעדנואוו ַא ןופ

 ,טיוט ןוא רעיורט ןופ ןטלַאהַאּב ךיז

 ןעוועג זנוא טימ יווייס זיא רעיורט רעד רַאנ

 ןעזעג ךאלרעה ןוא ןייש ןוא טעקַאנ זנוא ןוא

 -- דוס ןסיורג רעזנוא טרעהעג טָאה רע ןוא

 ,טַאג ןופ טכענק רעד זיא רעיורט רעד

 ןיירַא בוטש ןיא יד וצ םיא טקיש רע ןוא
 ,דלַאה ןוא ביל טַאה רע סַאװ

 ןייוו ןרעטיּב ןטיור םעד טגנערּב רע
 .דלַאג-ןדליג-זיג ןופ רעכעּב ןיא

 קרַאטש יײיז טרוכישרַאפ ןוא ןָא ייז טקנירס רע זַא ןוא

 ,גרַאּב ןכיוה ןפיוא ןײלַא ףיורַא רע טייג

 ,טייחרעליטש טגיל ור ןופ ןטרַאג רעד ואוו

 ,טיירג רעגעלעג ַא ייז רַאפ טכַאמ רע ןוא
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 טעּפש ןוא ירפ

 : ךיז טגערפ ןוא ,רג ַא ,טמוק שטנעמ ַא
 ?זיוה סטַאג ָאד סַאג רעד ןיא זיא ואוו
 ,רעטנורַא ,רעטנורַא ,רעטנורַא טרַאד
 ,סיוא ךיז טזַאל ּבוטש עטצעל יד ואוו

 ,ןדַאּב ןקידמַאז ןיא טרַאד ,קירעדינ ןוא

 .ףיוה ןעַארג ןלָאמש ַא ןיא ןוא

 ןדַאלַאּב דייל טימ טמוק סָאװ רעד)

 (.ףורַא ,ךיוה ןרעטעלק טשינ ףרַאד

 ,ןּביז יד ּפערט יד רעטנורַא טייג רע

 ,ריט רעלַאמש ,רעטייווצ רעד וצ טמוק

 ןּבירשעגנַא ןענייז סָאװ םיקוסּפ יד ןוא

 ,ריא ףיוא תויתוא עטושּפ טימ

 ,רעטכייל טימעג ערעווש סָאד ןכַאמ

 ,טכירעגפיוא טרעװ ץרַאה סָאד ןוא

 ,רעטכייל רענרעניצ ַא טייטש דומע ןפיוא

 .טכיל ענבלח עלעקנוט ןּביז

 סרעדנעטש צערעייז רעּביא ןעייטש סָאװ יד זוא

 .טעּבעג רעייז ןיא ךיז זגיוורַאפ

 ,רערעדנַא זַא טמוק ,ּפַאיטײג גָאט ַא

 .טעּפש ןוא ירפ ָאד זיא העש יד ןוא



 תוטשּפ רערעטיול ןיא

 ,ןרָאלרַאפ ךס ַא ,ךס ַא ַאד טסָאה

 -- טרָאפ ריד טּביילּב רצוא לקיטש ַא

 ,ןורכיז ןיא טלקניפ סָאװ קנופ ַא

 ,טרַאוװ ןדלַאג ַא טימ טגנילק סָאװ גנַאלק ַא

 ,ןּברַאװרעד ַאד וטסָאה סעּפע ןוא
 ,טנַאה עניילק ןייד זיא'ס םירָא יו

 ןּברַאטשעג ַאד ריד זיא סָאװ סָאד ןוא
 ,דנאל לגרעּב ןייד ףיוא קיליײה טור

 ןטעּב ןעמוק וצ ןיהואוו טסָאה ןוא
 ,ױזַא טאלג רַאנ ,טינ ךאזנייק ףיוא

 ןטעלג לזערג ַא טנַאה רעד טימ ןוא

 ,יֹולֹּב יצ ,ןירג זיא'ס יצ טשינ טסייוו ןוא

 ַָאד ןעשעג סָאד זיא יו :ןטכַארט ןוַא
 טנַאּפשעגכרוד ַאד געוו םעד ּבָאה'כ סַאװ
 עדנעגעל :דנאלרעדנואוו ז'כרוד יו
 ?דנאל שידרע תמאב זיא'ס ןוא

 ,ןסעגעג ךיא ּבָאה טױרּבנרַאק ןוא
 ,רַאלק ןוא שירפ רעסַאװ ןעקנורטעג
 ןשעל קיריורט ךיז טכיל ןייד עז'כ זוא
 ,רוד ןצנַאג ןיימ טימ םענייאניא

 ןקרַאמעג יד ףיוא סױרַא גנירג יג
 .יה-טינ ּבלַאה ןיוש ,שטנעמ רערעטיול ַא
 ןַאקרַאּפ םלוע תיב ןופ טייזרענעינופ
 .ירפרעדניא רעיינ ַא ריד טיולּב

 םירוּביד עטוג םינכש יד טימ דער

 ; קילּב ןייד גיוא ןופ ןייז לָאז טוג ןוא
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 ? םירוּפ וצ ךַאנ ןכַאװ עצנאג יירד

 ! קירּב עטלַא יד רעביא-ןיוש-טיוב ןעמ

 ןטעכַאטש יד ןעמ טּברַאפ לכלוש םורַא

 .ןירג ןעילּב ךַאלמיוּב יד --- יולּב ןיא
 ןטערט וצ דרע'רד ךיוא ריד זיא טכייל ןוא
 .ןעילפ סָאד גנירג לגיופ םעד זיא'ס יו

 ,ןּביואנופ טמיווש רעּבליז ןקלַאװ ַא
 .ןופרעד למיה רעד טרעוו רעיולּב ןוא
 ,ןּביולג רעטיול זיא טלעוו עצנַאג יד

 .ןוז יד זיא ןּבױט ןופ טסענ ַא
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 טלעוװ רעיינ רעד ןופ לעווש םייּב

 עמירַא יד ןופ זיוה ןיא
 ,ןשַארג ַא רעּביא ןעמ טרעטיצ
 ירפ ױזַא ,טָאג ,וטסָאה סָאװרַאפ

 ,ןשַאלרַאפ בוטמוי רעזנוא

 עטנלע יד ןופ זיוה ןיא

 ,ןחישמ ןופ טירט יד ףיוא ןעמ טרַאוװ

 ןרעדנַא ןכַאנ גָאט ןייא ןּוא

 ,ןכירקוצ רעלפש ,רעיורג טמוק

 רוד רעד --- ןרָאי עטרעקיוהרַאפ
 ,ןײגקעװַא רעטסניפ ןיוש טעוו
 ,ןעמוטש ןלעװ סנטַאש עטרעמוארַאפ

 ןגעוו עטזַאלראפ יד רעּבירַא

 .סנרַאד טימ רעדלעוו עצנַאג
 .ןטכַאלש ערעטיּב ,עזייּב ; טלייצרעד'מ

 --- ,ןעַארג ןוא םילבא ָאד ןגיל טציא
 ,ןטכַאנרַאפ יד --- שַא ןרעטנוא

 ,טעטש ואוו ןיוש טיוּב ןעמ .טסיירט
 .םיבושי-יינ ,טעטש טשיינ

 ןאמירַא רעטלַא ןַא --- ןעמוק ךיא לעוװ
 ,הבדנ ַא ןטעּב ןטרַאד

 לעז ןייד ןוא ףוג ןייד ןזַאטסיױא ןעמ טעוװו
 ,למיש ןוא סעטַאמש יד ןופ

 ,דרע רעד ףיוא ןירג יינ :ןזייוו ריד
 ,למיה ןפיוא יולּב רעיינ

 ףיז ןופ ןַאטּפַא טינ ,זַאטסיױא טשינ לעוו'כ
 ,טײקטלַא יד טינ ,ּביוטש םעד טינ

 ןאמירַא ןַא ,רג ַא ַאד ןייז רימ טזָאל

 ,טײקטלַא ןיימ ןוא יורג ןיימ טימ



 רימ טימ דסח ןטסעדנימ ַא טוט

 ,לקניוו ַא ריִמ טיג ןוא

 ךייא ייּב לקניוו עטסקיטייז סָאד

 .לקנוט רעד ןיא ,גנע רעד ןיא

 ןײלַא ןייגמוא ךַאנ רימ טזַאל ןוא
 םלוע-תיּב ןעיורג ןפיוא

 ןעזעג ןסקַאװ ןייז ּבַאה ךיא סַאװ

 .ןליורג ךרוד ןוא טולּב ךרוד

 טוט ריא ןיא טלעוו ַא ןופ ור יד
 ןליטש רימ ןּבעל ןיימ לָאז
 -- גנאזעג שרעדניק ןופ גנונַאמרעד ןוא
 .ןלירג יד ןזָארג יד ןיא

 גנַאזעג עגנוי סָאד דימת ךַאנ רעה'כ

 ,םירדח עקיגַאטייּב ןופ
 ,טַאג ,רָאנ טלעוו רעד רַאפ םירַא ןיּב'כ
 ,םירַא טשינ ךיא ןיּפ ריד רַאפ



 ַאד רעווש ןלַאפעג רימ זיא ץלַא ןוא ,, ,
 .ףוס-לכ-ףוס ןראוועג גנירג ןוא

 ןעמוקעגקירוצ זיא םורפ-שיּביוט ןוא
 .ףַאלש ןופ העש ַא טירט עגנירג טימ

 ןענַאטשעגּפיױא ךיא ןיּב ירפרעדניא ןוא

 .גערּב םענייר ,םעיינ ַא ףיוא ןעוועג ןוא

 ,דימת יו טינ רָאנ ,ןַאטעג גנאּב טָאה'ס

 .געט ענעגנאגעגקעווַא יד ףיוא

 ןעמוק ךַאנ ףרַאד סָאװ םעד רַאפ קערש יד
 ?ןייז ַאד ןַאק סָאװ .;ןעװעג ןיילק זיא

 ,ַאד טַאהעג טשינ םענייק ןטכענ ּבָאה
 .ןײלַא ךיוא ַאד ךיא ןיּב טנייה ןוא

 ,רעגנוי ,רעגנירג ךיז ךיא ןיּב טנייה רָאנ

 ? סָאװיוצ ,ךיז רעטניה טשינ קוק'כ ןוא

 ןטַאש רעלעג ַא .; סייוו'כ ןוא טסּברעה זיא'ס
 .זָארג ןטלַא ןרעּביא טלַאק טלַאפ

 ןטרָאד ןקיטעמוא רעּביטש ןוא
 ךָאפ ַא ףיוה ַא ןיא ןַאה ַא טוט'ס ןוא
 לגילפ עּביוט ,עטרעווילגרַאפ-ּבלַאה טימ
 .ךַאװ רעקידנגער ,רעסַאנ רעד ךָאנ

 ,רעדיו ענעגייא סָאד ךיוא רימ-סיורַאפ
 .ןוטעגסיוא טעקַאנ טּביילּב םיוּב ַא

 ,עליופ ,עליוה סנקלָאװ רעּביא ןוא
 .ןוז יד סַאּפ"וא:טסוּפ טרָאד םוא טייג
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 . . . ןייז ליוװ'כ

 ,םורַא ַאד ךיז קוק ךיא ,עז ןוא
 ,ןייר ,ןּבילּבעג ןיילק זיא גָאט ןיימ
 ,םורק ,ןטַארטעגסיױא זיא לעווש ןיימ

 ,ןייג וצ ואוו טשינ ץלַא דָאנ ּבָאה'כ ןוא

 ,געוו רעטיירּב רעד --- ןייג טשינ ליוו זוא

 -- טייצ עסיורג יד ,טלעוו עכיוה יד
 ,גערּב רעד ןייז ליוו ,ףוס רעד ןייז ליוו'כ

 ,דײז-טנווַא עניד סָאד גָאט ןופ

 .העש עַאלּב יד ,ור יד ןייז ליוו'כ

 ;טלַאפרַאפ גָאט ןופ קנופ רעטצעל רעד ואוו
 ַארק רעטעּפש ַא ןופ רעטַאלפכרוד רעד
 ;דלַאװ םענעשַאלעגסיוא םעד רעּביא

 ,טלעצעג-דלעפ ַא ןופ ךיײלּבּפָא רעד
 --- .ריט יד ןוא רעטסנעפ יד טקַאהרַאפ
 טלעוו רעד ןיא ןכייצ סטעמוא םעד

 ,ריא ןופ טפױלטנַא ןוא ךיז טלייא'ס רעוו
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 . . . ךיז ןָאמרעד

 ? ןעור טנװַא רעיולּב רעד טייג ואוו

 ;:לימ רעטלַא רעד וצ ןוא ךייט םוצ
 םענורּב ןטימ לּביטשפרַאד ןטצעל םוצ
 ,לירג יד טכַאנ ןיא טעּפש זיּב טנירג'ס ואוו

 ,עֵארג ַא ,עקיצנייא ןַא לירג ַא
 ,טנַאװ ַא ןיא טרַאד טצעזַאּב ךיז טַאה
 טרַאד טמיווש הנבל עּביל ןימ ַאזַא
 .טנַאה רענייש רעד ףיוא טייקטעּפש רעד

 ,עסיורג ןימ ַאזַא טרַאד זיא טלעוו ןוא

 .טרַאד זיא טלעוװו עקיאור ןימ ַאזַא

 ןטייוונופ לַאמַא טרעה ןעמ זַא ןוא

 -- טראפ לדנגַאוװ ַא ךַאילש ןרעּביא

 ,סקיריורט ַא לדנגַאוװ ַא ךיז טרָאפ

 ?ואוו ןופ סייו רעו ?ןיהואוו סייוו רעוו

 עסייוו ןעלמירד ןגעוו יד יּבַא

 יור רעקידהנבל רעד ןיא

 ןטייז יד ייּב רעדלעוו יד יּבַא

 ,קידנעייטש ןפַאלשעגנייא ןענייז
 רעסַאװ סָאד טכַאנ רעד טימ ךיז טליּפש'ס ןוא
 ,קירּב רענרעצליה רערעווש רעד רעטנוא

 םולח םנופ זיולב ,טימעג קנארק .ַא

 .ןייז וצ ַאד ךַאנ ריד רעגנירג טרעוו

 ,רעכעּב ענרעבליז יװ ,זעגנונַאמרעד

 .ןייוו סנּפַארט רַאנ קעד ןפיוא ןוא

 ,ךאלגניא עניד יוװ ,ןעגנונַאמרעד

 ,ךַאילש םענעי ןופ ןפַאלעגרעהַא
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 תֹוברוח טנזיוט ןופ טָאטש רעד ףיוא ואוו

 .ךַאװ רעד ףיוא טנלע ןוא טיוט טייטש

 עמורק ןגעוורעטניה ןּביז ךרוד

 ,טנַאה םייּב ןריפכרוד ךיד ייז ןלעוו

 ןטַאש ןקיטכַאנ םוצ דיד ןעגנערּב ןוא

 ,טנַאװ עטצצל רענעּבילּבעג רעד ןופ

 ,ןגעלעג ריא ןּבעל וטזיּב לָאמַא
 ,דרע רעד ףיוא ,לגניא-םותי ַא
 ןעמוקעג קרַאמ ןופ זיא עמַאמ יד
 טרעהעג טשינ וליפא טסַאה ןוא

 ,לוויטש יד ןָאטעגסיױא ריד טָאה יז יו
 ,טעּב ןפיוא ךיד טגיײלעגפורַא
 ןּפיל עטנקירטוצידיילּב יד טימ ןוא

 ,טעלגעג ּפַאק ןצרַאװש שילגניא ןייד

408 



 ןמ א

 סהברוח ןופ הנידמ רעטלַא רעד ןיא
 ,ןעניואוו לקיזייא רעטעפ ןיימ ןּבילּבעג זיא
 ,ןדירפ ןיא ןיוש טור הרובד עמומ יד

 םולח ןיא יװ לָאמַא רַאנ טרעהרעד רע ןוא
 .ןענייוו קידנשעל-ךיז ,קידלקניוו ריא
 ,לשירק ןייז שיט'-גערּב םייּב ןיילַא טסע רע
 .ןמוזמ ןיז עטיוט יד טימ טשטנעב רע ןוא
 ; טרַאד טלעו יד טעז ,סױרַא רעטסנעפ ןיא טקוק
 .ןמא ,ךָאנ טלעוװ ַא זיא טלעװ יד
 ,ןדיא ענעגיובוצ ןּביז --- ,לארשי קלַאפ'ס
 .ןמָא ,המוא ַא ץלַא ךָאנ זיא

 ,ןרַאלרַאפ ןענייז טלעװ רעד וצ ןגעוו עלַא
 .ןעמוק ךַאנ ךיז-וצ ןלעוװו ייז רַאנ

 ןמָא ,למיה ַא ךַאנ זיא למיה רעד
 ,דובכ ןייז ןיא ,אוה ךורּב ,טָאג ןוא
 ,ןןעמוהת ערעטסניפ יד טנעפעעג טָאה סַאװ

 ,ןעמוק ךַאנ זנוא וצ רעדיוו טעװ רע
 ךַאװטימ ןקיכַאװ ,ןטסַארּפ ַא ןיא ןוא
 ,לכלוש םענעכארבוצ ןיא ןלעטשניײרַא ךיז
 ,םישידק הדע רעד וצ ןרעהוצ ךיז ןוא
 .ןמַאו ןמַא ןרעפטנע ןוא



 רעדיל ערעזנוא

 ןלייה ןעמוקעג ַאד ןיּב ךיא ךיוא

 ,לסקַא ערעווש ,ענעגיוּבעגרעדינ

 ןלייטוצ דַאנעג לסיּבַא ןוא

 ;ןסקאוורעד-טשינ ןקלעוו סָאװ יד

 ןגרַאמ ףיוא גנונעפַאה ןקעוו
 ,ןפַאה וצ רעווש זיא ייז סָאװ יד
 ןגרַאז עטַאמ רעטנוא ןעַארג ןוא
 ,ןפַאלש-טינ ןיא ,זכַאװ ןיא דימ

 הרוחש-הרמ עקידלּפענ

 .ןרָאי ןוא געט ,ןכַאװ ןוא געט
 ,תורונמ עקניניילק --- רעדיל
 ?ןרַאלקרעד ןייז טימ ךיא לעװ סָאװ

 ןעקנואוו ,ןעקנופ ,סעּפע ,סעּפע
 ,רעדינ רעזנוא ןופ טייוורעדניא
 ןעגניז ךַאנ טרעה ןעמ זַא ,זיא ליואוו
 .רעדיל ערעזנוא ַאד טלעװ רעד ףיוא

 ,ןּברַאק ,ןשטיינק רעמינּפ ערעזנוא
 ,ןגייּב ,ןעמורק --- ןעלסקַא ערעזנוא

 ןּברַאטש ןופ גָאט רעניילק רעד זיּב

 .ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ טמוק

 ,לקניוו ןגנע ןיא טפערט ןוא טמוק

 ,רעדינַא טעּב ןבעל ךיז טלעטש

 יןעגניז ןטייוו יד ןיא רַאנ ..,.ליטש

 רעדיל ערעזנוא --- םיליהת ןגָאז
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 גנַאזעג - רסומ

 -- ןאמירַא ןופ ץרַאה עצלַאטש סָאד
 .ןעניד וצ טשינ רעטעג הזה:םלוע ענרעצליה יד
 ,רַאלק ןעניז רעד ,טולּב ןופ ןייר טּביילּב טנַאה יד

 ,םישוח עקידנרעטַאלפ עלַא רַאפ טלעוו יד ץנַאג ןוא

 ,טלעוו יד גנאג ןרעווש ,ןטייוו ַא טָאה יז
 ,בייל וצ ּבייל ןופ האנש ךרוד ,ןייּפ-המחלמ ,םוניהג ךרוד

 ,סטכעלש םעדיטָא ןופ טייז םייּב טייג סָאװ רעד רעּבָא
 ,זיוה ןכיוה ןופ רש םוצ טשינ ךיז טקוּב ןוא
 ,טיורּב ןסיז ןופ רַאה םעד טשינ טעפנח ןוא

 ,לַאטש ןופ טנַאװ רעד ןבעל רעגעלטכַאנ ַא גונעג זיא םעד
 ,זיוהרעדַאפ ןשיפרַאד ןיא ןטעּבנײרַא ךיז --- רעטניוו ןוא
 ,סיז ןוא ליואוו זיא ןײלַא ךיז טימ ןעמוקּפָא סָאד
 ,סיפ יד ןוא ןקַאנ םעד ןייא-טכערּב טײקכַאלרע אשמ יד
 ןײרַא ךיז ןיא טקוק ןוא רַאלק-רעטיול זיא גיוא'ס רַאנ
 ,ןייר ןוא ליטש ,םירַאװ טרַאד זיא'ס ואוו ּבוטש ַא ןיא יו
 ,דימ טלמירדרַאפ ּבייל'ס ןוא טמארעגפיוא זיא טימעג'ס
 ,טינש ןופ דלעפ סָאד ּפָארַא לייוורעד ןיוש זיא ַאד ןוא
 ,םיוּב ןליוה ןעַארג ןפיוא ןגיױלפעגנַא זיא ַארק יד

 ןױלּפ ןקידנטַאש ןליק ןרעּביא ןַאטעג ַארק ַא
 ךַאנטלמירד ןויבא רעד .קעװַא ,קעװַא זיא ןוא

 .ךַאװ עּבלַאה ַא דלאּב ןיוש --- לַאטש ןופ טנַאװ םייּב

 דרעפ-זואדוגַאװ ַא ףיוא ןוא ןעזרעד םיא טעװ גיוא ןַא
 ,ןייג זומ רעכַאלטיא ואוו ןיהַא ןריפּפָא םיא
 ,דרע יד ליטש רעלעקנוט רעד ןופ םיא טפור'ס זעוו
 ,ןייג וצ ןיהואוו רעמ ןיוש ַאטשינ זיא'ס ןוא
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 .2 ךוּב

 גָאטראפ טנייה





 . . . טינ טדער

 ,רבח ,ןגרַאמ ןגעוו טינ דער

 רעקנַארק ַאזַא זיא טנייה רעד ,עז

 ,ןּברַאטש טינ ױזַא ליוו רע ןוא

 ,תוברוח יד טרַאװ םירַאוװ ַא ּביג
 ,לבלוש עטלַא סָאד טעלג ַא ּביג

 ,רעטסנעפ ןַא ,ךַאד ןַא ,טנייוװרַאפ טיישס
 ,רבח ,ןטכענ ןופ סע ךָאד טסקנעדעג וד

 ?טעּפעשטעג ןעד סע טָאה ןעמעוו
 ןרעטמַאל ןייז טַאה רַאיַאק-ירפ
 לדנגער סָאד --- ,ךיז ןדנוצעגנַא

 ןעגנַאגעג ךיז ךילעמַאּפ זיא
 ,ךַאלסעג עלַאמש יד רעּביא ןיד
 ןעגנַאגעגסױרַא עלעדיא ַא זיא
 ,ןגָאז םיליהת לּביטש ןיא ןייג
 ןעגניז םיליהת לכלוש ןיא ןייג
 ,ןקנַארק ַא עלעגניא ַא רַאפ

 עַארג סָאד לדנגער סָאד ןוא

 ,ןעגנַאגעגטימ ןכאלעמַאּפ זיא

 ,רבח ,ןגרַאמ ןגעוו טינ דער

 ,רעקנַארק ַאוַא זיא טנייה רעד ,עז

 ,ןברַאטש טינ ױזַא ליוו רע זוא
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 תומלצ

 ,ךיז לייא ,ַא ,ךיז לייא ,ַא

 ַאד ןזָאל ייז ךַאנ גנַאל יו ךיז לייא ַא

 .עגר ַא ןפלעה ןצימע
 ,ןדנוּבראפ ןייז טנעה עלַא ןלעװ דלַאּב

 ,טייקדנילּב רעקידנעעז טימ ןסַאלשעג ןגיוא עלַא

 .ןסָאלשרַאפ קיטיײװ ןיא ןּפיל עלַא

 .ךיז לייא ַא ,ךיז לייא א

 ,םייודיוו הרוש ַא ךַאנ סױרַא גָאז

 .ןרעדנַא ןַא ןוא ךיז רַאפ גנולייה ַא

 ןלַאה ןפיוא ןייטש ַא ןעגנעהפיוא ייז ןלעװ דלַאּב

 ןוז יד ןוא גָאט םעד ןעלדנַאװרַאפ ןוא
 ,שוּפיע ןוא שואי עטערַאק ַא ןיא
 המרע עשיצעק ןייד ןטלעש טסעװ ןוא
 תונדחּפ עטסיוו עשיטניה ןייד ןוא
 ןַאט עקַארכ ַא ,ןַאטײײּפש ַא ןענַאק וצ טשינ
 .םינּפ ןיא םויק םענעגייא םעד

 .ךיז לייא ַא ,ךיו לייא ַא

 ןטיוט ריד ןעקניוו ןעלקניוו עלַא ןופ
 .הבדנ לשירק ןייד טסעשזירג וד ןוא

 רעיורט ןשרעדניק ןייד ןיא רָאנ ךיז טסעילוט ןוא
 חכ טַאהעג ַאי ןּבַאה סַאװ יד וצ
 ,ןלױפַאּב ןוא טיוט םעד ןעגניװצַאּב

 .ןַאט-טכער ןייד ריד לָאז רע

 .ךיז לייא ַא ,ךיז לייא ַא

 רעזלעה ערעייז טקערטשעג ןּבַאה סָאװ ,עקיליײה ַא

 ןרעק"םס םוצ ןוא טיורש םוצ ,רעסעמ םוצ

 רעגנוה ןכַאלדנעש םוצ סעדרַאמ ערעייז טינ ןוא

 ,רעסַאװ רַאפ ןוא ּבייוו רַאפ ןוא טיורּב רַאפ



 ,האמוט ןופ ריוא םעד ןקעמש העש ַא רַאפ
 לסקַאדןָא-לסקַא ךיז ןרַאש ןוא
 םירעוו עצלַאטש עקיסיפייווצ יד זופ

 ,ייז ףיוא ןסעכ-ךיז ןוואורּפ ךָאנ ןוא
 היכז עשי'בנג ַא ןעניפעג ךַאנ רשפא ןוא
 טייקסואימ עקידלוש יד ןפרַאװ ןוא

 .ףוצרּפ ןשילמיה ןיא טָאג

 ,ךיז לייא ַא ,ךיו לייא ַא

 טייקרעטיול עשיניצ זיא למיה סטָאג
 .קזוח רעקיטסַארפ-טלַאק ןרעטש ענייז ןוא
 ,ייז טלעשַאּב ,ייז גנילקַאּב ,ייז גניזַאּב
 קיטכיל ןע'מלוג ייז

 ,טרעיילשעג ייז טָאהס רעוו טשינ ןסייוו ןוא

 .ךיז לייא ַא ,ךיו לייא ַא

 ןייז-הזבמ ןוא ןַאטיײװ וצ דיז --- קרַאטש טזיּב
 ןטש ןופ ןפיולטנַא וצ ךַאװש ןוא

 .וינעסעי יוװ ,גייווצ יו ,רעלאט יו
 ולַאה ןרַאפ םילבה-לבה םעד טּפאכעג ןּבַאה יז
 ,ןכַאלדנעמוא ןַא ץנַאט ַא ןיא טצנַארקרַאפ דיז ןוא
 ,ןעגניר עצרַאװש ,ןעגניר עטיוד ,ןעגניר עיורג
 !שמש םייּב ךוז ייג --- וד ןוא

 ןשיט עקילייה יד רעטנוא טשינ

 .ס'הדועס עטצעל עשירארעטיל טעװַארּפמ ואוו
 .סרעדנעטש:-רעגידיירּפ יד רעטנוא ךוז
 .ןעניפעג יז וטסעיי ואוו ,וטסנַאק ואוו

 .ךיז לייא ַא ,ךיז לייא ַא

 ,םלצ ַא דמַאז ןפיוה ַא ןיא ןיירַא-קעטש

 ! ךיז לייא ַא ,ךיז לייא ַא
 ,ייז ןגיל ַאד ; ליטשיליטש ךיז גָאז ןוא

 .ךַאלגניא עקילייה יד ,ייו ןפַאלש ַאד
 .ךַאלגניא עקיבייא יד ,ייז ןעור ַאד
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 ,עקיטכעמ יד ,עקרַאטש יד ךַאלגניא יד

 .עקיטכענ יד ,עטייוו יד ,עכיוה יד

 ,לוגיע ןַא רעגניפ ןטימ ךַאמ ןוא
 .שודק :ןטימניא ןַא ּביירש ןוא
 שודק ןקידמַאז םעד סיוא קעמ ןוא
 .ידש : טרַאד ןַא רעסעּב ּביירש ןוא
 ,ידש םעד סיוא רשפא קעמ ןוא
 ,ןיק ,לבה ,לבה רעסעּב ּביירש ןוא
 ,םילבה לבה ּביירש

 ,עלהבצמ ַא ,לטערּב ַא ,לקעטש ַא
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 דאלהיח יוװ דלאּב ַאד ךיוא ןיוש ךיז ןפרַאד רימ
 ,זלעפ םניא ןטלַאהַאּב

 ןעװאיסורַא ךיז רע טעװ טנַאװרעיױמ רעצלַאטש ַא רעטניה ןופ

 ,לָאטש ןפילשעג-קנאלּב ןייז טימ עשר רעד

 טרַאװ ןטכערעג ןרַאפ זלַאה ןקידניז רעזנוא ןענַאמ ןוא
 .טּפשמ ןופ ןלַאשגַאװ יד ייּב תועשר רעד ןוגעוו

 ,ץעזעג עטלקיוועגפיונוצ סָאד רע טגייל לַאש ןייא ףיוא
 טסיופ ןרעווש ןעיור ןייז --- רערעדנַא רעד ףיוא ןוא
 ?טכערעג זיא רעו :עלעגיא שריזח ַא טעוװערטיכ ןוא

 ,סַאגרעטניה רעד ןיא ךַאלּבירג-דאלּביטש ,ָא
 ,האנק רעקירעיורט רעייא ןיא טרַאד ךיז טגרַאװרעד
 ,ןעמוקפיוא טשינ ךיג ױזַא דָאנ טעוװ ריא
 -- עּבילתוכלמ יד טגָאועגוצ ךייא טָאה סָאװ ,רע ןוא
 ןסקאוועגוצ ןדנואוו ענייז ףיוא טגנעה רע
 רעמינּפ עקידכשוח ערעייא טשינ טעז ןוא
 שיילפ סָאד טּפאלקעגּפָא טָאה תוירזכא יד ואוו
 .ןרעטסניפ ןגיוא יד ןיא רענייּב -םירבק יד טזַאלעג רַאנ ןוא

 ,טױרּבמירַא רעייא ייּב עקיטנװַא ןלַאטסַאּפַא ,ךייא עז ךיא
 בוטש רעקירעדינ רעדעי ןיא לָאמטנװַא רעטצעל רעד
 לַאט ןוא גראברעטניה ,טָאטשניילק ןוא ףרַאד רעדעי ןיא
 ,טלעוו רעד ןופ לילג-רעדינ ןסיורג ,ןסיורג ןרעּביא
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 דיל ןיימ וצ

 ,טָאג וצ טשינרעמ ךימ טסריפ

 ךאלעּביטש הליפת:תיב יד ןוא
 ,יּברַאפ ןרעױדַאּב קירעיורט טימ רימ ןעייג
 זנוא רַאפ ןעוועג סע ןענייז ייז םורפ יו

 ,טכַאנרַאפ ןטכענ ,ןטכענ טשרע
 ךַאד-וא-טנעוו רעייז רעּביא ךיוא ךַאנ טּבעװש טנייה
 רעווש ןוא דליוו טָאה זנוא רַאנ ,טסייג רעדנַא ןַא

 גרָאז עקיטולּב עסיורג יד טּפַאכעגמורַא
 ,גרָאמ ןיא קרַאמ ןופ טּביײרט סַאװ
 --- גָאטרַאפ לדלעװצרַאװש ןיא גרַאמ ןופ

 טייצ רעגנַאל ַא טניז ןיוש וצ זנוא טלעטש סע
 ,גָאט ןדעי ,גָאט ןדעי גורה ַא
 :ןַאטעגידַאמ ַא זנוא ףיוא טנַאה רעד טימ טלַאװ טָאג יו זיא סע
 ,ךיִז טימ ןּבַאהדַאט וצ תושר ןיימ טציא טָאה ריא ,טייג ,טײג,

 ,קערש ןיא ,טסגנַא ןיא ןלַאפרַאפ טרעוו ריא יװ טינ ןעד עז ךיא
 ,ּפַא רעוייה ערעייא ץרַאװש טנכייצ ןטש רעד יוװ
 ,רעקיצניוו תירחש ַא ,רעקינייװ החנמ ַא
 ,דניז יד ןענעכער טשינ ךייא לעוו'כ
 דניזעג-טלעוו סָאד ַאד זיא ףוס-לכ-ףוס

 ,טולּב ןצראווש ,ןרוכיש ןיא ןלאפעגניירַא
 -- ,טור עקיטפיג יד ,טנַאה רעייז ןיא דרעוװש יד
 ןעזעג ּבָאה ךיא .ייז ףיוא טגיל המיתח ןיימ
 ,לאנעסרַא ןיימ ןיא ןעמונעג סע ןּבַאה ייז יו
 ,טבַאמעג קידנעעז-טשינ ךיז ּבָאה'כ
 ,טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא טקוקעגכַאנ ייז ּבָאה ךיא
 ,טרַאשעג ,טקורעג דךיז ןּבַאה ייז יו ןעזעג
 ,טכַאנ ַא טימ געט יירד ךַאנ רעּבָא טָאה ריא
 ,יירד ןופ דניק ןייא ןעװעטַאר ךָאנ טנַאק ריא
 .ןזָאלרעּביא ןזומ ריא טעוו ךאלעדייז יד
 ?ןּפעלש ייז ריא טעװ ואוו

 ?ןּפעלשרעד ייז ריא טצװ ואוו
 ,ייז ייּב ןרעיילּב ןעמערּב יד
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 ,ייז ןיא ןקיטכַאנ ןגיוא יד
 ,סיפ ןוא טנעה יד ךָאנ ןיוש ייז ןעגנעה סע
 ןקַאּפנײיא טשינ ךאז ןייק ןיא ייז טנַאק ריא
 ? ןיהואוו --- ךיז טימ ןעמענטימ ןוא
 ,ןטלַאהַאּב ןײלַא ךַאד ךיז טפראד ריא
 ,ץעגרע טנַאװילַאטש ַא רעטנוא רעטנורַא ןעמ טכירק ןיײלַא
 גָאט ַא ףיוא רשפא ךַאנ דיז ןעמ טגנידרַאפ ןײלַא
 ץירּפ ןקיטכרַאפסטַאג ַא ייּב
 ,"דניז עדליוו ,עדנילּב ףיוא עלהווצמ ַא טכוז סָאוװ

 ,ענייז תובוט-תוצע יד ךיוא ןלעוװ רימ
 דייר עקידתועינצ ,עקידתונמחר יד

 ,דיל ביל ,ןרעיוא ערעזנוא ןופ ןּבײרטקעװַא
 ,םוקמוא ןַא רעמ לקניוו ןייק ַאטשינ

 זנוא טימ ןַא טריפ רע סָאװ קיטילַאּפ ןייז טוג ןענַאק רימ

 ןַא םירצמ ןופ טשינ ךיוא ןוא ןטכענ ןופ טשינ ןיוש
 טשינ זיא רערעזנוא לבוקמ רעטציירוצ ןוא רעטויײּבוצ רעד ןוא

 טרירעג ןעניז ןופ
 טכיל ןדנוצגנַא ןסקַאו ַא טימ ןפַאלעג זיא רע זעוו

 ,םישרדמ-יתב ,ןלוש עקיליײה ןופ סַאג ןרעּביא
 ,שאה ירואמ ארוּב ןייז טרַאד ןכַאמ וצ
 ,ןשַאלרַאפ טכיל סָאד טָאה רעריפרעסַאװ קחצי 'ר
 טסיירט  ַא ןָא ,גנוליטש ַא ןַא ,גנולייה ַא ןַא ןוא

 ןזָאלעג דיא רערַאד רעד ךיז טָאה
 ,לגָאװ ןיא רעדלעוודליוו ,זגעוו יד רעּביא

 ,ןגָאלש ךיז למיה-זואיּפַאק רעדלעוו יד ןעזעג

 ןגארטעג קידעגושמ דךיז ןּבָאה ןכייט
 .ןעמוטש ןקידהמיא ןיא עטערומכרַאפ
 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ לַאמנייק זיא רע

 ? ןכוז ץעגרע ןוואורּפ ךָאנ םיא ןלעוו רימ

 עדייּב ןרעוו ןלַאפרַאפ גנַאג ןיא רימ ןלעוו רשפא

 ןענעק ןיוש ןגַאלשוצ טשינ ךיז לַאמנייק ןוא
 ןדע ןג ןקידהקדצ רעצירַאק םוצ
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 ,טקיליװַאּב טייל ןוא טָאג ןופ זנוא רַאפ זיא סָאװ
 ,םירפס-ילעב ןוא רעוטפיוא עשזאוו יד טימ
 ,םירוּפ דובכל ךאלרעגארג ענעדלַאג יד טימ
 ,ןטנוא טרַאד ליּפש-םירוּפ ןקיּבייא םעד דובכל
 ! ןופרעד ּפַא ךיו ןגַאז רימ

 ַאד ןּבילּבעג טשינ זיא סרעתמא סעּפע ּביוא
 ,ןַאט טשיגרַאג רימ ןלעװ --- ןַאט וצ זנוא רַאפ
 ַאד ןַאט וצ סָאװ טשינרַאג רימ ןּבַאה

 ,טירט ערעזנוא רעטנוא ןופ דרע יד זיא אמט ןוא
 ,דיל טרעמוקרַאפ-טסיוו ,טרעמוארַאפ ןיימ ,טסרעה וד

222 



 נָאט רעטלַאק ַא

 ,טָאג רעטלַא ןיימ ,סייוו דיא

 ,ןברוח ןיא ךיוא טציא טסּבעל וד

 ,רעטלַאק ַא גָאט ַא
 ,רעביטש ףיוא יינש סעּברוה
 טניוו רערעטיּב רעקיטסָארפ

 ,ךַאלכיורנעמיוק יד םוא טּביײרט

 ,ןשטנעמ עטלַא

 ,טקיּברַאהעגניײא

 ,רעטנורַא-סָאג ןלייא

 ,ריט םייּב ריר ַא

 .ןכרַאש ַא

 יוד זיא'ס .;סייוו ךיא

 .ריד ןגעקטנַא ייג ךיא

 ; רעה דיא
 יינש םעד ּפָא טסּפַאלק
 ,לוויטש ערעווש ענייד ןופ

 : ףיוא ןפע ךיא

 : ףיוא ּפָאק םעד טסּבױה

 ,ןגרַאמטוג ַא ---

 .ןגרַאמטוג ַא --

 ,שיט ןיימ ייּב ךיז טסצעז

 ;ןטייצ עטלַא ןופ טסדער

 ,ןרָאװעג רימ ןענייז רעלטעּב.;

 ,רעלטעּב ןיוש רימ ןענייז עלַא
 ,םירבק ףיוא םוא ייג ןיילַא דיא ןוא
 ,תובא-רבק
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 ןטרַאד ּפַאיגַאט ןוא ַאד קיטכענ

 .להוא ןַא ןיא

 .בוט םש לעב םייּב שוּבשזעמ ןיא ןעוועג טשרע
 .להוא ןייז טייטש סטמַאזנייארַאפ ַא לכלוש ַא יו

 ןטייצרַאפ ןופ עלעדייז ןיילק ַא לָאמַא טמוק
  .החנמ ַא טנַאװ רעד ייּב טנװַאד

 .ורמוא טימ ןוא םערוטש טימ געט יד ןקערש סעּפע

 ,רעלעק ַא ןיא ןטלאהאּבסיוא ךַאנ ַאד ךיז לעוװ'כ
 ,רעטרע עטסיוורַאפ עניימ ןעז ןעמוק רעדיוו ןוא
 ,ןברוח ןופ םוטש-רעדדזיא ןגייווש רעטסנעפ עקירעיורט
 ,רעלטעּב רעטסטלע ,רעטצעל רעד ןייז לעװ דיא
 .ןצנאגניא ךיז ןיא ןּפאונייא גנוטסיוװרַאפ ערעטסניפ יד רַאג

 -- ןייגמוא ןעלקניװנטַאש עטיוט יד ןיא
 .םלוע תיב ןיימ

 ,רעדניק עניימ --- עטיוט עלַא
 .סעדייז עניימ

 "'םלוע תיּב ןיימ

 ,רעטלאק ַא גָאט ַא

 ,רעביטש עלַא ףיוא יינש סעּברוה
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 ךוּב .טכַאנ ןיימ ןופ

 טכיירגרעד דיא ּבַאה ךיז ייּב דנאל ןעַארג ןיא
 ,ךיילּב ןוא עניימ געט יד ןענייז דימ --- הולש עטעּפש ַא
 ,געוו ןכיוה ןייז ףיוא לרעדורּב ןיימ ןטָאכיק ןַאד לחומ ןיּב

 ;גערּב רעליטש ןיימ ָאד רעקקירוצ ןייז ףיוא טרַאװ'ס
 ,ןייוורעיוז לשעלפ ןיימ ,טיורּב קידעכַאװ ןיימ ,שיטיטנװַא ןיימ
 ,ןײשנּפמַאל ןטרעדנוזעגּפָא ןטַאמ ןטימ רעטסנעפ ןיימ
 ,דימ ןוא טשיטנַא רשפא ןייז רע טעװ ,ןעמוק טעװ רע זַא
 ,דיל ַא טײרגעגנָא םיא רַאפ רפס ןיימ ןיא ןיוש ךיא ּבַאה
 ,טזַאלרַאפ םייה ןייז טָאה סָאװ ןַאמ ַא רַאפ ךיז טסַאּפ סָאװ
 ,דגַאי רעקידמולח ףיוא טלעוו רעד ןיא דיז טזַאלעג
 ,טקַאהוצ ,טרַאדוצ טכארטרעטיר עיולּב סָאד --- קירוצ טמוק ןוא
 ,טסַאר --- ןּפיל יד ףיוא ןוא קלעוו --- ןעמערּב יד ףיוא זוא
 דייר טימ ,טסיירט רעגולק טימ םיא ןעניד וצ טיירג זיּב'כ
 ,דיירפ ןּפַארט ַא קעד רעייז ףיוא ךַאנ ןּבַאה סָאװ
 ליטש ןענעייל ןוא סופ ןייז רַאפ ןציז וצ טיירג ןיּב'כ
 לירגטנװַא עלעקנוט יד ואוו רעדיל-םיליהת יד
 גָאט ןרעווש ַא ןופ ןהעש עטצעל יד טײלגַאּב

 .קַאלגרעטסיולק ןשיפרַאד ַא ןופ גנאועג-טעּבעג סָאד יו
 ,דמערפ ,רעדנעל ,ןטייצ ,רעקלעפ ןוא טלעװ ןגעוו הריקח ןוא
 דמעה רעזנוא ןופ טײקכַאלמייה רעטצעל רעד טימ רַאנ
 ַאד ןשטנעמ ייווצ עקניטלַא --- םענייאניא ןטלַאהוצ דיז

 ;:העש עטקנעשעג יד רַאנ רַאי יד רעמ טשינ ןיוש ןלייצ סָאװ
 -- טאלּב עטצעל רַאג סַאד ןסיוו ןרָאג ןופ ןיוש ןסייוו סַאװ

 טַאמ-קישעמ ןוזטסּברעה יד טגיל'ס ןוא סלעג ַא
 בוט המו םיענ המ ,לרעדורּב ,זיא'ס --- .טיירּב רצענַאג ןייז רעּביא
 בוח לעּב ןייק ןּבילבעג טשינ זנוא טלעוװ יד זיא'ס סָאװ
 ,לַאט ןוא גרַאּב ףיוא טזַאלעגליואוו ךיז טסַאה יד ןיהואוו
 ,טַארט ןוא גיוא ןייד רַאפ טנפעוצ ךיז ןגעוו יד ןּבַאה
 לוקרעדיוו ַא ןַא ןוא טייוו ,לסעג ןטצעל ןיא ,ךיא ןוא
 ?ןעד ךיא ףרַאד סָאװ --- טצעזַאּב ךיז ּבָאה

 | ? טָאטש יד ןעד ךימ ףרַאד סַאװ

 ; טפַאהעגסױרַא ,טקוקעגסױרַא טייל צנשזאוו יד ןּבַאה ריד ףיוא

 ןטיור םעד ןוא לגיופ ןעיֹולּב םעד טייוורעדנופ ןעגנערּב טסעוו

 ,שרעה
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 סרעווש ןיימ טימעג ןיימ ,רעיורט ןיימ רַאג זַא --- ךיא ןוא
 ,טפַאלש טרַאד ץַאק יד טנַאװ םייּב קידענעז ,טלמירדעגנייא טַאה
 ינק ענעכארּבעג יד ףיוא ץיירק-םירוסי ןרַאפ ןיּב'כ ,טסייוו וד
 ,ירפרעדניא ןופ טסואוועג טשינ טָאה גָאט ןיימ ןוא ןלאפעג
 טייצ קיטש דנילּב ןייא -- טכַאנרַאפ טשינ -- ירפרעדניז ןיימ
 .טיוט ןופ טױלּפ ןקירענייטש םייּב טצעזעגקעװַא ךימ טָאה
 ,טפארטשעג טשינ ןוא טדערעגסיוא ךימ טָאה ופילא ןייק טשינ
 ןעזרעד ךיא ּבָאה ךיז טימ ןכעלמוטש םענעגייא דרוד
 .ףוס ןטימ ּבױהנַא ןופ ןענעגעגַאּב ךיז סָאד

 ,טלעו רעסיורג רעד ןופ המכח ןַא ,טַאטש ןופ גערּב םייּב ,ַאד ןוא
 ,טלעטשעג סופ ןקרַאטש ןיימ ףיוא ךיז קירוצ ךיא ּבַאה

 :לעװש םוצ ,םײהַא טרעקעגקירוצ ךיז קיאור ןוא
 ,לעג טקיטכילעג ןוז רעד ןיא טַאה ּבוטש םייּב םיוּב רעד
 ,טקוקעגּפַארַא רימ וצ ךַאד ןופ טָאה גַאטסּברעה רענייש רעד
 טייוו-ברעמ ףיוא ,טצעזעג טנַאװ ןּבעל ךיז קנַאּב ןפיוא ּבַאה

 -- טקוקעגסױרַא
 טזַאלרַאפ םייה יד טסַאה וד סַאװ ,רעדורּב ןיימ ,ריד ףיוא
 טסָארפ ןופ ּפירקס ןטשרע ןטימ ירפרעדניא ןרַאיַארַאפ
 טרעהעג ּבָאה ךיא -- טירט יד רעטנוא
 ,דרע רעשימייה רעזנוא ןופ ךיד ןטיילאּב ליק סָאד
 טלעטשעגרַאפ ךיז ךיא ּבַאה ,קידנגיל ךַאנ טעּב ןיא ,העש רענעי ןיא
 ,טלעוו רעסיורג רעד ףיוא ןרעה ןוא ןעז טסעוװ וד סַאװ
 טרַאד ןוא ַאד ןופ טייל יד ןענעגעגַאּב ךיד ןלעוו'ס יו
 ,טרָאװק עלופ תוכרּב ןוא ץלאז ןוא טיורּב טימ

 ,ּפערט-רָאמרַאמ יד ףיוא ןריפ ןעלּפמעט-תוכלמ ןיא ךיד ןלעװ ןוא

 יד ףיוא ןעניורקרעּבליז ןופ טנעװ יד ףיוא תורונמ-טכיל ענעדלַאג

 | .ּפעק
 ,דנַאנַאכַאנ עבלאה ַא העש ַא טכארטעגּפַאדָא-וזַא
 טנאוו רעד ןופ ןטַאש רעמירַאװ ַא יװ ךיו טָאה'ס זיּב
 .טנַאה עגנירג טלמירד םעד םערּב ןיימ רעּביא טזָאלעגּפַארַח
 .קַאמשעג ױזַא טורעג ּפָאק ןיימ טשינ טָאה גנאל ןיוש

 קַאז-טנווייל ַא ןיא טקַאּפרַאפ טַאה רעטלַא רעטיג ַא
 ,ייז טימ קעװַא ,קעװַא ןוא עניימ תוגאד יד

 טלטניּפעג ּביוש ןרעּביא טָאה טּפַאכעגפיוא ךיז ּבָאה'כ זַא
 .ייבש רעקידנלַאפ-ךאלעמַאּפ רערעטיש ַא
 ,עלעפעל ןרעטנוא טסגנאעג ,ןַאטעג גנאּב סעּפע רימ טָאה סע
 סע ךיז ןַאמרעד'כ ןעוו ,רעטציא ךַאנ טוט'ס ןוא
 226 .ייוו רעטיּב ןוא ףרַאש -- טלמעד יו



 תול בא

 ; סנ רעד ןעשעג זנוא טעװ טנייה ךיוא
 ,ןּביילּב ךָאנ טלעוו רעד ןיא ןלעוו רימ

 ,תמ רעסיורג ַא ,זורַא רעגנַאל ַא
 ,ןּביױש עקיטכַאנרַאפ יד ןיא טכיל

 ,םורפ ןראוועג דחּפ ןטלַאק ןיא
 הללק עלעג יד ,גנורעטסעל עצרַאװש יד
 םוטש ןעמוג ןרעטנוא טקַאהרַאּפ
 ,אלמ לא יורג טרעטיצעגכַָאנ ןוא

 סַאג רעזנוא זיא ליוה ןוא גנע יו

 ,תולבא ןיא ענעּבילּבעגכָאנ יד
 ,שַא רעקיטכַאנ רעכעד עלַא ףיוא
 .תולילּב : ףור-רעיורט ַא טפול ןיא

 ּבוטש רעבורח ַא ןיא קלָאפ ןינמ ַא
 ,הלהב רעד ךָאנ ךיז טרַאשעגפיונוצ

 בורג ַא --- טייזרענעינופ ןסיורד רעד
 עלַאמש ,עניד ,רעמינּפ יד ַאד ןוא

 קוק ַא ןטייווצ ןפיוא טוט רענייא ןזוא
 ,ןגָאז וצ סָאװ טשינרַאג טשינ טָאה ןוא

 ,קוצ ַא לסקַא ןטימ טוט טנַאװ ַא
 .ןגַאװ רעּבױט ַא טרעדור טייזרענעינופ
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 קדצ .רפכ ןופ םיבשות יד ,רימ

 קדצ לפרעד םניא םיבשות יד ןגעוו וייּב ןייק דער טינ
 ,הרומע-םודס ןופ זיא םַאטשּפַָא רעייז זַא ,סייוו ןעמ

 ,קידענעװ ןוא םעלעכ ןוא םיור ןוא גארּפ ;לגָאװ-תולג ַא
 ,ארומ-ןוא-רעצ רענעטכיולעגכרוד ןוא סטכעלש טרעטיילעג

 ,רעּביא ןטעמרַאּפ יד ףיוא המכח רעייז ןזָאל םימכח
 רעּביטשרעּביוא יד ןיא --- םולח ַא ןוא זמר ַא --- עמירַא םינלטּב
 ןשינעכוז ןיא ןוא טנלע ןוא ּביוטש ןיא ּפַא יז ןעמידיוּב
 ,ןשירפוצּפָא תורוד יירד טכיל טרַאד ןופ ןעגנערּב ןוא

 ,רעטעלב ,תומש עקילייה יד ּפַא ךיז ןרעגלַאװ םעדכַאנ ןוא

 . .ןטלַאּפש-ךזױמ עטּפוטשראפ ןיא ,רעביטשרעלעק ןיא
 ןטלַאּפ ןטלַא ןַא ןיא ןוא ךיש עטיירדעצ טימ רענייא רעּפעלש ַא
 .רעטעּפש ַא רַאנ ַאזַא --- ןגיוא-בעווניּפש טימ טעווערּבוז

 ,ןרעטיצ ןלייז יד ,טלקַאװעצ טלעוו רעד ןופ ןינּב רעד טעז רע
 ןרעטיב ,ןענרַאצ ערעטכערעג-דַאנ ןוא ןעמוטש עטכערעג יד

 ,רעייפ רעקידנעטליש ןוא דנארּב ןוא לַאטש ןרעוו רעטרעוו ןוא
 .ןענַאװנופ סייוו ךיא ,סייו ךיא ?לָאמַא טימ ןענאוונופ

 רעיורט רעליטש טשרמולכ רעד ואוו רעכיּב עניילק יד טנפע

 :ןענַאיװ ,ןּברַאטש ןופ ,ענעלאפעג יד ןופ קידהענכה טדער
 תולד רעטרעמוארַאפ רעד ואוװַא ןרעלעק יד ןיא טעמוא ןופ
 תולכ יד רַאפ רעדמעה-הנותח יד רעכעלייל עטלַא ןופ טעוועקוטש
 סרעגעלעג יד ןופ סױרַא ירפצנַאג טכַאנ-הּפוח רעד ךַאנ ןכירק סָאװ
 ,רעגייו ןקירעזייה ןפיוא ןטונימ עטרעפעלשרַאפ יד ןלייצ ןוא
 ,רעגניפ יד ןיא ,םירבא עלַא ןיא דמַאז ,ןגיוא יד ןיא דמַאז
 ןעגנילש רענייצ-וזייא יד --- לדָאנ ןרעטנוא ןטנַאװעג יד ןּפוטש
 סעטארג-רעטסנעפ עטּבױטשרַאפ יד ךרוד טנװַא רעד ןוא ןהעש יד
 ןגיל ןסאגרעטניה יד !קרַאידינ עטקיטכילוצ ,ענעדנוצוצ ַאזַא
 .סעטַאמש ןוא טױקרעּפעלש ,גרַאװכורּב סנפיוה יו

 הענכה עטשרמולכ יד יו ,תורוש עטקיאורַאּב יד ןיא ןעייל

 .עַארג רעּבייל ןוא רעמינּפ עטּברַאקוצ רַאפ טסיירט טבעוו
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 םענעדלַאג ןכַאנ ןשינערַאגשינעקנעּב יד וצ רעיוא ןייד וצ-גיינ
 ,ןגרַאמ

 ,ןגרַאז ,ןרעגנוה יד יו ןרעהרעד וטסעוװ טנַאװ ַא ךרוד יו
 ןגעז-לגענ ערַאד יד טימ ןצארק ,טייקטסיוװ יד זיימ יד יװ ןעשזירג
 .רעטרעוו-רעדיל עכַאלרעדנואוו עלַא ןיא --- ץלַאה עטנקירטוצ סַאד
 .ייוו ןוא גנורעטסעל --- טייקמורפ יד ,יירשעג זיא טייקמוטש יד
 ייבש ןגנוי ןקידנבעוו-ךיז-קירערעּבליז ןופ דיל ענייש סָאד

 סנױזַא ,סָנױוזַא רָאנ זיא ןטיירּבדלעפ ןופ טלעוו רעד רעּביא
 .סנייש ַא ןוא סקיטכיל ַא טימ ןליּפשרַאפ וצ שואי םעד
 טלעוו ןוא ךיו ןּבַאה רימ סָאװ טוג רשפא זיא ? טכעלש זיא

 טגיוורַאפ

 טקיטשרַאפיץרַאװש ןגעלעג ךיז זיא לוסּפַאקידלַאג ןיא םס רעד

 .ןייוונביורט ןייק טשינ ןוא ןעוועג טולּב זיא ןייּפ רעזנוא רַאנ
 םענייש ןייז ןיא טקיטולגעג רעווש טַאה ענעגיוושרַאפ סָאד ןוא

 | | ,דייש
 יד טקידנואוועגכרוד טָאה דייז ןכיילּב ןכרוד ןוא

 ,טייקטקידנואוורַאפ
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 ןעלמיה עטייוו עניימ ןופ טָאג רענולק רעד

 -- ,ןעלמיה עטייוו עניימ ןופ טָאג רעגולק רעד

 ,ףיונוצ םיא טימ ןיוש רערַאלק ךיז דער'כ

 .לרוג ןיימ טמיטשַאּב טָאה רע יװ ,ןיוש סייוו ךיא

 :ךיז טעּב רענעסקַאװרעד טינ ַא
 ! ףיורַא ,ךיוהרעדניא ךימ ריפ
 -- תובא עיורג עניימ יװ ,דיא זוא

 ,לָאט ןיא לבשות ַא
 ,גרַאּב ןייק ןופ טשינ טכארט סָאוו

 ,שרעדניק ןהעש עטוג ערעייז ןיא ןענייז ַאד עלַא זַא
 ,.קרַאטש ןייז ייז ןשיװצ רענייא ןעד ףרַאד סָאװ

 ,הרובג טרוכיש עשר רעד ןעוו ןטייצ יד ןיא ןוא

 ,טלעו רעד טימ תונמחר רעקירעיורט ,רעּבירט ַא

 המשנ ןיימ ןיא דַאנעג קידפושיכ ןייד ןָא-דניצ
 ,דלעפ-רעמוזטעּפש ַא ןופ טכיל ןפיט ןטימ

 ,חבזמ ןייז וצ ןילַא טשינ ךיז קערטש ךיא
 ,טור רעטיור ןייז טימ ךימ טּביײרט ןוא טמוק רע
 םלציָאמרַאי ןיימ ןיא ךיא ייג זקארשרעד
 ,טולּב קידניז ,טלּפַאצרַאפ ןיימ טימ

 ,קידלוש ןענייז עלַא ,קידלוש ןיּב'כ :סייוו ךיא
 ,דניז סנטייווצ םעד סיוא טשינ טזייל רענייק ןוא
 ןּבעל ןוא ּבייל ןיימ ףיוא ןענַאק שטָאכ לַאז'כ ןעוו
 -- דניק סנכש םעד ךַאנ טייג סָאװ ןטָאש םעד ןעמענפורַא

 ןגיוא עיולּב ייווצ יד טימ דניק סנכש םעד

 .טייז רעקניל רעד ףיוא לרעקיוה ןקיציּפש םעד טימ ןוא

 ,ןגױּבעגּפַארַא ,ּפַארַא --- םיא ייּב עלעסקַא ןייא
 ! רעדניק יד ,םיא טימ דךיז ןליּפש רעדניק יד רַָאנ
 ,דיירפ רערעטיול רעייא ןיא ןייז רימ ריא טלָאז טשטנעּבעג
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 ,ןעלמיה עטייוו עניימ ןופ טָאג רעגולק רעד
 ,ךס ןייק טשינ ,ןפַאשַאּב ךַאלרעקיױה יד טָאה רע
 ,גנוטסיירט ןכוז וצ םורַא רע טגָאי ךימ ןוא
 ךַאװ רעד ףיוא ַאד קעװַא רע טלעטש ךימ ןוא

 .רעיורט ןוא דיירפ ןשיוועצ --- טלעוװ רעד רעּביא
 .גנידצלַא עזרַאפ ךיא ןוא טיה ןוא טיה ךיא
 -- ,דימת ךימ טרַאנ ,ךימ טרַאנ ןטש רערטיכ רעד
 ,גנילרעטעמש םענרעּבליז ַא ןיא ךיז טלעטשרַאפ
 .רעגנוי ַא ןיּב רענעדלַאג ַא ןיא ךיז טלעטשרַאפ
 .טייל עקידנעילפ יד ךרוד ייז זָאל ךיא
 ,טעמַאס ןכייוו רעייז ןיא טכַאנ עטסיוו ןגארט יז
 -- דייז ןכיילּב רעייז ןיא ןייּפ ןגארט יז

 ןעמומ עזייּב טימ ןריוּבעג ןרעוו רעדניק ןוא

 עמורק ךאלעסקַא ,ןגיוא עקידנעקנַאצ
 .םולח ןדנילּב ,ןרעוװש ַא וופ ןכארקעגסױרַא יו

 ,ןעלמיה עטייוו עניימ ןופ טָאג רעגולק רעד

 ןענרעל המכח רערעטיול ןייז טימ ךימ טעוװ רע
 םולש ןכַאמ לַאז ךיא יו
 .טלעוו רעקרַאטש רעכיוה רעד טימ ןוא ייז ןשיווצ
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 ןרעיורט ךָאנ זומ ךיא

 ,עניימ דַאלרעדירּב ַא
 ןגָארטעג עלַא ריא טָאה רימ רַאפ
 .שפנ רעייא םשהישודיק ףיוא
 טרעקַאלפוצ קיטכיל זיא ןעמָאנ רעייא

 ,תורושּב ןוא ןענַאפ ןופ רעטַאלפ םניא

 עּביל ןוא עטוג יד ןופ ליומ ןיא --- ןּבעל רעייא
 ,ןּבילּבעגנּבעל ַאד ןענייז סַאװ
 םויק רעייא םורפ טשטנעּב עטכישעג יד
 טַאלּב םענערַאמרַאמ ןפיוא טַאט רעייא טצירקרַאפ ןוא
 ,טקיּבײארַאפ ןציז עטסקיליײה יד ואוו
 ,רעמ ַאטשינ ַאד טנעז ריא זַא סייוו ךיא רַאנ

 ,םוהת טשינ ,טנורגּפַא טשינ זיא טיוט רעד
 רעוייּב ַא אנוש ַא רָאנ זיא רע
 ,םיא טימ ןוא םיא רעטניה --- טנייפ ערעדנַא יד יו
 ,האנש עקילייה רימ ןּבַאה םיאנוש רַאפ ןוא
 .האנש יד ,עּביל רעקילייה רעד ןופ רעטסעווש ַא זיא יז
 טמירַאװעג רעּבייל יד טימ ריא ןּבָאה רימ

 ,טקרַאטשעג תומשנ יד טימ
 ,הכרּב ןופ דרעוװש יד זיא דרעווש ריא ןוא
 ,רעקַא םנופ רעטסעווש ַא זיא דרעוװש ריא
 ,רעקַא רעד רעדורּב רעקידנענייװ רעזנוא
 רעיורט ןיא דרע יד ןטינשעג טָאה רע
 .סנקור עטרעטַאמרַאפ ערעזנוא רעטנוא

 .רעטרעוו ענעּבױהעג ןייק ךָאנ טשינ ךייא גָאז ךיא
 רערעמ טשינ טמוק ריא זַא ,טוג סייוו ךיא
 לסקַא יד ףיוא ןוז רעד טימ גַאטייּב

 ,הדועס רעקיגַאט רעמירַאװ רעד ייּב ןצעז ךיז
 רערעמ טשינ ךיז טגייּב ריא זַא ,טוג סייוו ךיא

 ךאלרעדירּב עניילק יד וצ ּפָארַא
 סמערַא ערעייא ףיוא ןּבױהפױרַא ייז
 .רענעמ ענעסקַאװרעד ןופ טפַאשּביל רעד טימ
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 ןרָאפוצ טשינ ןיוש טמוק ריא זַא טוג סייוו דיא

 סעטַאכ עשיפרַאד ,עקידעּבַאּב יד וצ
 ,תחנ ףיוא ןוא טסאגוצ בוטמוי ףיוא

 ךַאלגרעּב עטלמירדרַאפ עליטש ערעייא
 ,סנּפַאקוצ ןיימ ייּב רעגעלעג ןרעטניה רימ ןעייטש
 תולוק ערעייא ןופ טײקנלַאטשירק יד

 .ןעגנילקרַאפ טשינ ךיג ױזַא רעיוא ןיימ ןופ טעוו

 ,ךיא סייוו רעקרַאטש ןוא ךָאנ רעמ רַאנ
 .קירעיורט ךַאלדנעמוא רימ זיא ךייא ןַא זַא

 ,דרע רעייא רַאפ םינּפ ןטימ דימ לַאפ ךיא
 טייקניילק רעצנאג ןיימ ןיא סיוא ךיז קערטש
 ,רבק רעייא ןופ סיורגטלעוו רעד רעּביא

 --- ןרעיורט ךַאנ זומ ךיא ,ךַאנ זומ דיא
 ןעמוק ןענַאק ךַאנ רעטייוו ַאד לָאז'כ

 ,ןרעיוט עקידעּבעל יד ןיא ירפרעדניא
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 20 א

 ...רעדירּב ָא

 ,םוקמ םעניילק םנופ רעדירּב ַא
 ,טרָאד ןּבילבעג עכַאלטע רַאנ

 -- ןקַארשרעד גַאטדטיױט ןזיּב ןיוש
 ? טרַאװ ַא ףיוא טעכיוא ךַאנ ריא טרַאװ

 ?הכרּב א ףיא ?הרושּב ַא ףיוא ןוא

 ? ךייר יד סָאוװ-וצ ןוא ןעמעוונופ

 ,ןכארּבוצ ,דימ ןּביילב ןיוש טליוו ריא

 .טיוט ןּביילב עטיוטעג יד יװ

 ןזייוו ןיישטכיל ַא ךייא ןעמ ףרַאד יצ

 ? ואוו ןיוש טצארּפש סָאװ גָאט םעיינ ןופ
 ,ןסייוו ןיא ןייא ךייא טליה טײקטלַא יד

 .ור רעסייוו ןיא ,ליטש רעסייוו ןיא

 ןענַאּפש ןיוש ןיילַא ןלעוו געט יד
 טכירק ןגָאװ רעד ,דרעפ עדימ יו

 ןענַאדנופ ןכירקקעװַא טעװ ןוא
 ,טכילטנװַא ןעַארג םעד וצ זיּב

 ; טעמורַא רַאנ ךיז קוק ןוא ןייטש ּביילּב

 .טגיל טרָאד ףרַאד ךַאלטימעג ַארַאס

 ,טעמושז ןטייוונופ רַאנ טעמוא רעד

 ,טגיוורַאפ גָאט ןדימ םעד טשרע טָאה

 ןטרַאג ןטעּפש ןיא ןטרַאד טפַאלש רע

 ,טױלּפ ןוא לַאטש ייּב ,טנַאװירעייש םייּב

 ַאד טכַאנרַאפ ןופ געוודייש םייּב ?טסיײיוװ וד

 טיוט רעטלַא רעד רעד ךיז טנגעגַאּב

 עגר ַא רָאנ -- ןּבעל ןטלַא ןטימ
 ,שינעגעגַאּב רעייז טרעיודעג
 ןגעוו יד ךיז ןדיישוצ סע ןוא
 שירפ ןוא ליק ןעמעטַא טמענ דלַאּב ןוא
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 רעדלעפ יד רעּביא יוט רעד ,טניוו רעד
 טנַאזירַאה לקניוו ַא ןופ ןוא

 עטלעהעצ ַא הנבל יד טמוק
 ,טנַאנ ןרעוו למיה ןוא דרע ןֹוא

 !ןפארטעג טשינ ןיוש טָאה ַאד סָאװ ,יוא

 ! דארּפש עּביױוט ַא ,טרַאװ דנילּב-םוטש ַא

 ,ןפָאלש קיּביײא ןלעוו עטיוט יד
 .ךַאװ קיּבייא --- עקידעּבעל יד

 -- ,רעכייז רעד ןוא ,ןעקנעדעג סָאד ןוא

 .ןייש טרעױדַאּב ןוא טרעיורט סע
 רעכיילּב ַא ףיירטש ַא טילג ברעמ ןיא
 ,ןײגרַאפגַאט ןופ ןייש רעקנארק רעד
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 ןרעּפלַאה ביל השמ

 יא

 ,טכַאנ עּבלַאה ךָאנ טעּפש ןענַאטשעגפיוא זיא רע

 .טכַאמעג עלעוויוא-לקניוו עלַאמש סָאד

 ,ןייגוצ ןּבױהעגנַא לּפענ ַא יו טָאה טלעק עַארג יד

 .ןייטש ןופ לעווש רעד ןופ ,לגיּפש ןופ ,טנעוו יד ןופ ןײנּפַארַא

 טעּב םנופ סנסופוצ טגײלעגקעװַא קַאר ןטלַא ןַא טָאה רע

 -- טפַאלש עדנַאלּב סָאד עלעגניא'ס ואוו

 .טעּפש ןפַאלש לָאז סע זַא

 ,קיטנוז ויא'ס
 .לוש ןיא טינ ןעייג רעדניק יד

 ,ור טימ גָאט רעד ןייז לָאז
 .לופ ןוא ץנאג טייקסטוג טימ
 ,טליהענגייא ערדלַאק ןיא ךיז םירַאװ טָאה ּבייוו סָאד ךיוא ןוא
 דַאמַאק ןפיוא ,טנַאװ ןּבעל לקניוו ןיא טָאה רעגייז רעד
 ,טליּפשעג ךיז סעצנַאװ עריא טימ ץַאק ַא יו סרעזייוו ייווצ יד טימ

 ,טליטשעג טָאה טייקלקנוט יד
 דלימ ןוא ירפ טָאה ור יד
 ,דליּב ןוא ךַאז ןוא טנַאװ ָאד טליהעגמורַא
 .טײרּפשעג שירפ ךיז עלעוויוא ןופ טײקמירַאװ יד טָאה'ס ןוא
 ,טייג רעגייז רעד יװ ,ןרעה וצ ןעוועג טוג ױזַא זיא'ס

 ,טדיזרַאפ עלעוויוא ןפיוא לסעק-רעסַאװ רעד ןוא

 ירפרעדניא ןטוג ַאזַא ןופ טייקמאזנייא עיורג יד
 טגיוו סָאװ ַאזַא דילנגיוו ַא ,דיל ַא יו זיא
 ,ןַאטָאנַאמ ןעמוטש ןיא ץרַאה עטגרַאזרַאפ-סיורג סָאד

 הנחמ ןרודַאּבורט רעיינ רעד ןופ רבח רעונוא ןוא

 .ןַאנּבױא טנלע ןופ ןַארט ןכיוה ןייז ףיוא ןסעזעג ךיז זיא

 ,ביוש ןיא טסַארפ רעד יו ןעוועג סייוו ןוא יורג זיא ּפַאק ןייז

 : טנעװו טייזרענעינופ טרַאד ןעגנולקעג טָאה סעּפע ןוא
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 טנעה עקידנטעּב יװ ,םיא וצ רַאלק ןעגנולקרעד טשינ ןוא
 טייוו ןּביילב ןוא ךיז ןעיצ ןוא ךיז ןקערטש סָאװ
 ,טיונ ןוא טסגנַא רעייז טימ טשינ ןכיירגרעד ייז ןוא
 ,דגיק ןוא ּבייוו ןופ ןעמעטָא עקידנפַאלש סָאד טרעהעג טָאה רע
 ךיז רעמירַאװ:םירָאװ טָאה עלעוויוא ןפיוא לסעק-רעסַאװ סָאד

 ,טדערעצ

 ,טעלגעג ריּפַאּפ טאלב עסייוו סָאד טנַאה ןייז טָאה םירַאװ ןוא
 ,ריּפַאּפ ןרעּביא ןגיוּבעג ּפָאק ןייז ךיז טָאה סייוו ןוא

 ,ריט יד ליטש-ליטש ךיז טנפע'ס יװ ןעזעג טַאה רע
 יורפ עניילק ,עטלַא ןַא
 לעווש ןרעּביא טירט עטיהעג טימ טערט

 ,לסקַא יד רעּביא לַאש עיורג ַא
 .לעג ןוא לַאמש םינּפ סָאד

 ,טנַאה ןיא לקעמולק ַא
 ,ּפָארַא ליד ןפיוא סע טזַאל יז
 -- ,שיט םייּב םיא טימ טציז יז

 ; ּפָאק ַא ןּבעל ּפָאק ַא

 ? טלעק ַאזַא ןיא ירפ ױזַא ,עמַאמ ,וטסמוק ןענַאװנופ ---
 טלעו רעד ףיוא ןּביײלּב טשינ ןיילַא ַאד לַאמנייק רַאט שטנעמ ַא --

 ,טלעו רעד ףיוא ַאד ןיײלַא

 ןיּפש ַא יו טליגכיילג יד טמוק'ס ןוא

 ,ןיד ןוא ןיד סּבעװניּפשדוּבלימ ריא טּבעװ ןוא
 לַאמַא-סָאװ רעבערג ,רעקיד טייקניד יד טרעוו'ס ןוא
 ּפָאק ןייד רעּביא טגנעה'ס ןוא טכַאננטימ ַא יױא לַאמנייא ןוא
 ,לָאטש רעטלַאק ,רעטיוט --- למיה-עילעטס ַא

 ריד ןגעקטנַא טנעוו עּפמעט ריפ יד ןעייטש'ס ןוא
 .ריט ןַא ןוא רעטסנעפ ןָא ,דנילּב ןוא טקַאהרַאפ

 .םודס ןסיורג םניא ךאלפרעד-םיעשר יד ןעגנאגעגכרוד ןיּב'כ

 םַארַאּפ ןטיור ןפיוא ןטעּבעגנייא דיז -- ןרעלטעּב ַא

 סופוצ ןוא רעּבירַא קרַאיד-וינ ןופ ןויטּבמס םעד ןוא

 טסוּפרעדניא ןעיַאו ןטיונ ואוו טנגעגיגרַאּב ןכרוד ןעגנאגעג

 ץיּפש רעייז ףיוא ךיוהרעדניא ןוא ךאלדלעוו-טכוזדניווש ןופ

 437 ,זיּפש יד יװ למיה ןגעק ןענערּב סָאװ םימלצ-טכַאנ יד



 ,ערטנאמ טַאטש רעניילק ןייד וצ ןעגנאגרעד ןיּב'כ ןוא
 ,רימ טימ וד --- ןוא דניצַא ריד טימ ןיּב ךיא !עז ןוא
 ,טנעוו עטלַא ערעזנוא ,קירוצ טנעוו יד ןענייז טָא ןוא
 ,טנערּבעגוצ הפרש ןופ טנַאװ םייּב עלעקּפַאש סָאד
 ,ריט רעניורּב רעד טימ רעמלַא-םירפס סנטַאט םעד

 ףַאלש ךיא ואוו עלַאמש יד קנַאּב יד טנַאװ םייּב
 ,ףַארטש ןייק טשינ רימ זיא'ס ןוא -- רַאי ליפיוזַא
 ,ריד רַאפ טעּב סָאד טײרּפשעגסיױא טָאה טנַאה ןיימ יּבַא
 ,ריט יד עלעטייק ןפיוא טלגירעגוצ טָאה טנַאה ןיימ יּבַא

 ,טלעטשעג שיט ןפיוא רעסאווזַאלג ַא טַאה טנַאה ןיימ יּבַא

 ,טלעוו רעד ףיוא זיא ליטש ןוא
 ,טלעוו רעד ףיוא זיא טכַאנ ןוא

 .ב

 רעדימ ַא ןוא רעקנארק ַא ןעגנאגעגקעווַא זנוא ןופ זיא רע
 ,רעדיל ענייז ןופ ּפָא ךיוא טייקרעטיּב עזייּב יד טייג'ס ןוא
 ,ןגיוא עיולּב ענייז ךיז ןעעזרעד סױרַא סעכ ןרעטניה ןופ
 ,ןגייווש עקיּביגכַאנ עגולק סָאד --- טרַאװ ןּברַאה םנופ ןוא
 .-- םתסמ טרעקרַאפ ןוא שרעדנַא זיא זנוא ןופ ערעדנַא טימ
 ,םארג ןקַאמשעג ןקידנגיוװרַאפ ןוא ןוגינ ןסיז ןרעטנוא ןופ
 ץיּפש ןפרַאש ןייז ףיוא ןוא לרענרעד ןיד-זיד ַא טזיּפש

 ,םס טנעמיד רעקידנעלקניפ ַא
 ,טלעטשרַאפ ּבלַאה ןוא ץנאג ַאד רימ ןענייז ַא-יוזַא

 ,טלעוו ,הלכ עּביל ענייש עכַאלרעדנואוו ַא
 ,טלעוו ,עמַאמ עסיז ,עטוג ,עכַאלרעדנואוו ַא
 ,ןייז טשינ ןָאק רענעש זַא ,זנוא וצ ןייש ױזַא טזיּב
 ,טינ םענייק יו טספארטש ןוא זנוא וצ וטסיּב זייּב ןוא טוג
 טירט עקנארק טימ -- טדײשעגּפַא זנוא ןופ רענייא ךיז טָאה טָא
 ,טרַאשעגקעװַא ּפַאק ןרעּביא ןטָאש ןייז טימ ךיז
 .טכַאנ עקידנגער עטלַאק ַא טכירק לסעג רעזנוא ףיוא
 --- ,ייט עקידלבַא ןעקנירט ןוא ךיק ןייז ןיא ןציז רימ
 .יורפ ענייש עליטש ןייז ןוא ענייז טניירפ ריפ

 .עלעגניא ןייז טפַאלש רעמיצ ןטייווצ ןיא
 ,םיא רַאפ ןּבירשעג רע טָאה ענייז רעדיל עליטש עטצעל יד

 ,םיטש ןייז טרַאד זיא טוג ןוא שירעדניק ןוא

 דייר ערעווש עזייּב עלַא ןופ
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 -- טרַאד ןרַאװעג עלהשעמ ןייש-ליואוו ַא רַאג זיא
 ,דרַאּב רעטיור רעגנאל ַא טימ גינעק ַא
 ,טלעוו יד ליוו גינעק רעד

 ,דרע יד ליוו גינעק רעד

 ,גינעק ַא רַאנ ַא
 .דרעווש ַא טנַאה ןיא טָאה רע רַאנ

 ,טלעוו יד ןּבעגּפָא ןזומ םיא טעװ ןעמ --- ןייז ךַאנ ןַאק'ס ןוא

 ? ױזַא ּביוא ,סניימ עלעגניא ןעמ-טוט עשז-סָאװ ַאט

 .יוג רעטכעלש רעטרַאּפשעגנײא ןַא זיא גינעק רעד
 סױרַא ַאד ךיז ןעמ טעװעטַאר עשז-יוזַא יו זיא
 -- טלעוו רעד-טָא ןופ

 ,ךיז רַאפ ןיוש יז טּפַאכרַאפ רע רעדייא דַאנ

 ,עלעגניא ,רַאנ טרַאװ ,טרַאװ

 ,ךיש עקידתבש ערעזנוא ןַאטנַא עדייּב ןלעװ רימ

 ףיױרַא ךירק ,לסקַא עניימ ףיוא ףיורַא-ךירק וד
 ,ריט ןופ סױרַא טייהרעליטש -- ןוא
 ,ףיוה סנכש ןיא ןיײרַא

 טױלּפ ןקירעדינ ןרעּביא רעּבירַא

 --=- -- -- קצװַא ,קעװַא סַאג ןוא ּבוטש -- ןוא
 .סױרַא דלעפ ןיא ןיוש רימ ןענייז טָא ןוא

 ,גיוא ןייק טשינ זנוא טעז סע
 ,ויוה ַא ןופ רעטסנעפ ןייק
 ,ןקוק ,ןקוק ,ןגייווש רעמיוּב ןוא
 ,סיוא טשינרָאג ןגָאז
 ? טנַאזירַאה םעד ןטרָאד טסעז !ןטרַאד ןוא

 ,טייוו רעייז ,רעייז זיא'ס זַא רַאנ סיוא ךיז טכַאד סע
 .טנַאנ רעייז ,טנַאנ ,טנַאנ זיא סע רָאנ
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 ...העש רעטונ ַא ןיא

 ,דמלמ ןעמירַא ןוא טלעװו ןוא טָאג ןופ
 ,טציא זיּב ,טנייה זיּב ףיוא-זייוודניק ןופ
 ,המכח ןוא דָאנעג ,סטוג טנרעלעג ךיא ּבָאה
 ,ץיזַאּב ןעמירַא ןיימ ןיא סע טלַאה ןוא

 טירש ןדעי ףיוא !ַאד ןציש וצ ןיילַא ךיז ַא
 .שטנעמ ןדעי ןיא אנוש ַא ןוא לכיורטש ַא
 ,רבח ךַאנ ןעמעלַא טימ ךיא ןיּב ןגעווטסעדנופ
 ?שטנעּב ךיא יו ,ךימ דיל ןיימ ןיא ריא טרעה ןוא

 רעגנעל ַאד ּבעל'כ סָאװ ּביול ןוא שטנעּב ךיא
 ,טכירעג ןתמַא ןַא ףיוא (רימ טּביױלג) ךיז ּבָאה'כ יו
 טייקנייש ןופ לַאװק םייּב ָאד ךָאנ ייטש'כ ןוא
 ,טכיל ןקידעּבעל םנופ םענורּב ןפיט םייּב

 רעטשירפרעד ַא ןוא קנירט ןוא ּפעש ןוא
 .ךס ַא ןָאט ךיז טיירג ןוא טיירג ךַאנ ךיא ןיּב
 ,ןדיישוצ טלעװו רעד טימ ךיז לעוו'כ רעדייא ןוא

 ,ךַאד םעיינ ַא ּבוטש ןיימ ףיוא ןגייל ךַאנ

 ןטַארטעגסיוא ןיוש זיא סָאװ לעווש יד ךיוא ןוא

 דיירפ ןוא קילג ןוא טנוזעג וצ -- עיינ ַא

 ענייש יד טלעוו יד ןייז ָאד ךאלקינייא עניימ לָאז

 טיוט ןכַאנ ךַאלדירפ ןענַאמרעד ךימ ןוא

 ,םיבוטמוי ןוא תודועס ייּב ,שיט םייּב

 ,דנַאלּב ןוא ץראווש ,רעדניק עיינ ןופ ּפעק ןוא

 רענייא טָאה ךאלמינּפ עלַא ןשיװצ גנולצולּפ ןוא

 ,טנַאמרעד טכיזעגנָא ןיימ ןעמעלַא ייּב

 ,ןסעומש ןגיוצעג ךיז ןּבַאה ךיזדןופ ןוא

 .דייר עטוג עקידנכַאל ןוא ךַאלהשעמ ןֹוא



 ,תודועס-בוטמוי טעוװארפעג לַאמַא בַאה'כ יו

 ,טיירגעג געוו ַא ןיא ךיז ּבַאה ךיא יװ ןוא

 זעמוקעגקירוצ רַאיַאק ןיּב ךיא יוװ ןוא
 ,טיינשרַאפ סיפ זיּב ּפָאק ןופ ,טבש ןטלַאק ןיא
 ןדמערפ ןוא טעטש עטייוו ןופ טכארּבעג ּבַאה'כ סַאװ
 ,דיירפ רעקידנעגנילק טימ סענעשעק עלופ ייווצ

 ,למירד ןכַאנ תבש ,ןגרָאמרעּביא ףיוא טשרע ןוא

 ,טרַאּפשוצ טנעוװ ריפ יד ףיוא ּבוטש יד ךיז טָאה

 ןכַאז עטסקַאמשעג ןוא עטסנעש יד ןופ ןוא

 ,טכארּבעג טסַאג ןּביל םעד דובכל ןעמ טַאה

 ,עטסכעה ןוא עטסכַאלרעה סָאד ןוא עטסנעש'ס רָאנ
 -- ויירּפ ןדעי ןוא דלַאג טימ ןצַאשּפַא טינ

 -- ,טלקיוורַאפ לָאװ ןלַאש עטיור ןּביז ןיא
 .סיינ ַא ,סייוו ַא ,סשירפ ַא ,לקיגייא ןַא

 רוחב רעדנַאלּב רעד ,עקַאט רע זיא סָאד ןוא
 ,טרַא ןַא ףיוא עגר ןייק ןייא טינ טייטש סַאװ

 ,ןןשטיינק ןַא ןוא המכח ןַא ךָאנ --- עדייז רעיינ ַא
 ,דרַאּב ַא ןַא ,עּבַאּב ַא ןַא עדייז ַא
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 רוד רעזנוא

 רוד ןקידניז ַא ןופ בשות ַא

 ,םימחר זָא ןיד-טּפשמ ןייז ךיא גַארט

 ,םש סבוט םש לעב םעד םיוק ןיוש טלייה ךימ

 ,ןמחנ 'ר ןופ זמר-רעדנואוו רעד

 טכירעגּפַא ןיוש ךיא ּבָאה הליפת ןיימ

 ,ןסיורד רעד ,קרַאמ רעד --- הליפת רעד רָאנ ןוא

 ,דמערפ עטלאק ַא טלעוו ערַאג יד
 ,ןסײרוצסױרַא טשינ ךיז --- טייק ַא

 פוטש רעדעי ןיא ?ןיהואו ?ואוו ןוא

 ,רעטַאז ַא ,רעמירַא ןזַא שטנעמ ַא
 ,ךַאנ רעּבלעזרעד גָאט רעדעי ןוא
 ,עטַאמש עּבלעזיד ,ךַאװ עּבלעזיד

 ןיג ? םישעמ ףיוא דךיז ןזַאל ןוא
 ? םישודק ןוא רעּפעלש ןופ געוו םעד
 טקַאהרַאפ ךימ טָאה ןייטש רעקרָאי-וינ
 ,ןוש-סיױרַא טינ ןטרַאד ןופ לעוו'כ ןוא

 ייט ךַאלשיט ייּב ,זיוה-להק ןוא

 םירוּביד טָאלג ןוא ןתוליכר

 ,ךייר ןקידרעטרעוו רעזנוא ןופ

 ,םערוט ןקידרעטרעוו רעזנוא זופ

 ,ּביוש ןיא ןיוש ךיז-טיולּב טנװַא זוא

 ,רעטלַאק ,רעדמערפ ןוא ,רעטנלע ןוא

 ,ערעדנַא יד יא ,ךיז יא ךיא עז

 ןטלַאטשעג עטלגַאװרַאפ-טצעל יד

 טנעוו ידיטָא ןיא ַאד ןעווארּפ סַאװ

 ,הדובע עקיריורט ןימ ַאזַא
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 טנעה יד ןיא ךאלריּפַאּפ ןופ ןוא

 .הדומ ןטייווצ ןרַאפ ךיז רענייא זיא

 ? טלעוו רענעלַאּפרַאֿפ ַא ןיא ? סָאװ ןיא
 ? עדנעגעלידלַאג רעטליּפשרַאפ ַא ןיא
 ץיירק-זגעוו ןטעשזדנַאלּברַאפ ַא ןיא
 .ןדנעוו ךיז ןיהואוו טשינ ןסייוו ןוא

 ,ףיוא ןשיט עניילק יד ןופ טייטש ןעמ

 .ןענעגעזעג קיטעמוא ןוא יורג ַא
 -- טלעטשעגפיוא סרענלַאק עצוַאװש יד

 .ןענעגער ןעמונעג טָאה רעטסנעפ ןיא



 טקנידט טיוט רעד

 ?ןגעוו ענעכַארּבוצ ןּביז יד ןריפ ואוו
 .טעטש ענעגושמ ןּביז וצ ןריפ ייז
 ,רעטסנעפ ענעּברַאטשעג ןופ טעכיכ טייקידייל יד

 .טעּבעג קיביוטש ריא ןלעווש ףיוא טּביױוט טסיוװ יד

 לגילפ ןבורח ַא םולש םייּב ןפיוק לעוװ'כ
 ,םײהַא ,טייקטיוט רעד וצ ,ןיהַא ןעילפ ןוא
 ,רצוא ןטרעגלאוועצ סנדייו ןיימ טימ זעז ךיז
 ,םיוּב ןייז ןופ םיור רעד ןוא ּבוטש ןייז ןופ ּבורג יד

 ,ןושל ןייד ןוא טוה ןייד ןוא ךיש ענייד ּפַארַא-יצ

 ,טרַא סָאד קילייה זיא'ס לייוו --- ,טניוו רעד ןעכרוטש רימ טעוו

 ,עּפכינ ןוא רבדמ ןוא קיבייא ןוא קילייה

 ,דרַאּב ַא ןופ רַאה ַא ןַא ,טרַאװ ַא ןופ ךרַאש ַא ןַא

 ,רעסעמ ַא ןוא שטנעמ ַא ,רעייפ ַא ןוא טניוװ ַא
 ,ַאד-טַא טלגנַארעג עלַא ךיז ןּבַאה יז
 ,רעלעק םנופ זיימ יירד --- םיטילּפ יירד עטצעל יד
 .ַארק רעקירעגנוה ַא -- רעטצעל רעד לבַא רעד

 ,רעכעד רעּביא ןיאור ןופ ןיּפש רעד טגיל טציא ןוא
 ,טכארטרַאפ ,ןגיצ עשירַאנ יװ ,רעּביטש יד ןוא
 רעדָא ןַא ךיז טריר'ס רַאנ רעּביטש ענעּברַאטשעג
 טכַאנרַאפ רעד טנייוו'ס ןעוו ,ךַאנ טנעוו ערעייז ןיא

 ןטייו עשברעמ ןיא רעיורט ןוא רעייפ רעייז טימ
 ,טיור סָאד ןברוח ןופ ןּברַאש ןופ ךיז טסיג'ס ןוא
 רעסַאװ עטירַאק ַא ייּב סקַא ןַא יװױזַא ןוא
 ,טיוט רעד טייקטיור רענעדלַאג רעד ןופ טקנירט



 םולש תירּב

 ,בורח ַאד טרעוו ןּבעלנייש ךַאלטיא ַא
 ,טלַאפ ןוא ץנַאט ַא טייג ןוא ףיוא-טליּפש
 ? בורק ןטלַאק ַא ייּב ןופרעד טּביילּב סָאװ

 ,טנַאװ לקניוו ַא ןיא ןכײצנטַאש ַא

 וטסעוװ ,םויק רעסַאלּב ןיימ ,רַאפרעד

 ,העש ןייד טימ ןכַאמ םולש ןיוש

 ,ןטסענ עקידייל רעּביא דנילּב טליּפש טניוװ רעד

 .ַארק ַא ביוט טמוטש ךַאד ןעמורק ןפיוא

 רעיורט ןייק טשינ ןיוש טקעוװרעד יז ךיוא

 ,טַאטש ןטימניא םלוע-תיב רעד יו

 ,רעיוט ןייז ןיא טייטש סוזעי רענרעזייא ןַא

 ? טָאג טימ ןַא ךיו רע רעק סָאװ ןוא

 ,ןרַאי יד טּפוטש טליגכיילג רעליוה ַא
 ,ּפָארַא-גרַאּב טשינ ,ףױרַא-גרַאּב טשינ

 ןרַאד ןטצעל ןייז טָאה טנלע רעד וליפַא
 ,ּפָאק ןטסיוװ ןייד ןופ ןעמונעגרעטנורַא

 לסעגרעטניה ןיא ךרוד ךיז טסייג וד

 ,םוא ךיז קירוצ טסרעק ןוא העש ַא
 ,ןסעגרַאפ דלאּב ןיוש ץלַא טסַאה ,ץלַא טסליוו
 ,םוק :ךַאנ ףור ַא ףיוא יו סטרַאװ ןוא

 ,רעטעּפש ,רעירפ ןעמוק טעוװ ףור רעד
 ,טניוו ןוא טסיוו טעוװ קידנטרַאװ ןוא
 -- רעטעלּב יד םיוּב םנופ טקילפ טניוו יו

 ,דנילּב ןוא ּבוטש ןוא ּביוט ןַאטסיױא ךיד

 ,ןגייּב ,ןגייּב ןוא ךיד ןגייּב ןוא

 ,שיט םוצ דניק ַא יו ךיד ןריפ ןוא
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 ןגייווש ןרָאלרַאפ ןיא -- טעּב םוצ שיט ןופ

 .סיפ עדנילּב יד ןופ ךרַאש רעּבױט רעד רַאנ

 .רעיינ ַא גָאט ַאזַא טילּב לרעטסנעפ ןיא
 .וז עגנוי ַא רעדיו ? טרַאד זיא סָאװ
 ,רעיורט רעד ,ןייּפ רעד ַאד ריד:טימ ןוא
 .ןעור ריד טימ ןיוש ןליוו עדייּב ןוא

 ,לּביטש ןיילק ַאזַא ,לטעּב ןיילק ַאזַא
 ,טנַאװ רעד ןיא רעטסנעפ ןיילק אזַא
 ,ןבילּבעג ןײלַא ױזַא ַאד טזיּב וד ןוא

 ,טנַאה רענעגייא רעד ףיוא ןײלַא יױזַא

 ,ןריר דיז טרַא ןופ םיוק ןַאק טנַאה יד
 .ןיימ ןריר טשינרַאג ךיז ליוו ןוא
 ,לריט עלַאמש סַאד בוטש ןיא טקַאהרַאפ
 ? ןייגוצ רעהַא ןעמוק ןעד ףרַאד רעוו



 תושמשה ןיּב קיטסניד

 ,תושמשה ןיּב קיטסניד

 ןירדהנס רעקיטעמוא
 : ןטנַאילַאפ עלעקנוט יד רעּביא טנעלעגנַא
 ,םימחר םעד ןייא-טכערּב ןיד רעד
 לוע ןצרַאװש ןיא דנילּב טקניז קלַאפ סָאד

 דלַאג ןיא דיז ןעלגיּפש םינודַא יד ןוא
 ,גונעת ןופ טולּב ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןוא

 .ןומה רערעטיּב ,רעטציירעג ,תונלזג רַאי ַא
 ,ךאלּביטש עלכוט יד רעטניה טנייוו האנק יד

 ,תונמחר-סטָאג ַא
 ןגיוא יד טימ טלּבעװש ,טרעטסניפ תולפש יד
 סַאה ןקידרשוי ןצרַאה ןיא טריוי ןוא

 ןעקניטש .,ןהוואת םינודַא יד ןוא
 ,ןטיפוס עטלמיהעגדזרעּבליז יד רעטנוא
 טעּב ןשוילּפ ןיא טעז רענדונ ,רעסיז טימ ןשוּפע יז
 ,ןהכ םעד וצ ברעקטכורפ עקידהפינח ןגָארט ןוא
 ; המכח םילבה-לבה טימ ךיז טליּפש ךלמ רעד ןוא
 דיירפ ןופ ןייוו ןעצנַאג םעד טעקַאילשזעגסיוא טָאה

 ,קיריל ערטיכ-שיצעק םיקוסּפ טרפוס ןוא
 ,טקלצװ סַאװ ייּבעג-ףוג ןייז רעּביא טקוק רע

 טיוט ןיא ןעקניזנייא רעּפרעק ןייז ןופ סענַאלַאק יד טעז

 ,הריקח עטקַאטעג תומה ךאלמ ןטימ טרבד ןוא

 רעהַא טכיירגרעד קלָאפ ןופ ןייוועגמוטש סַאד
 ,זנוא טפור ןוא טכענ עדימרעּביא יד ןיא
 ?ןרעפטנע לגוסמ רימ ןענייז סָאװ

 סקַא ןַא טימ יוװ ןיד ןופ תוא ןטימ ךיז ןערַאּב רימ
 .רענרעה עפרַאש יד סיוא זנוא טלעטש רע ןוא
 ,ןגיוא עדלימ יד טימ זנוא וצ טצפיו םימחר ןופ ףַאש יד
 סעטַאּפַאק ערעזנוא וצ ךיז טעילוט
 ,רימ טפלעה ,סעטַאט ,סרעטָאּפ ;טעקעמ ןוא

 .סטכעלייוורעטניה ןופ קעװַא ריא ןסיוטש רימ

 ּפעק ערעזנוא רעּביא ךיוא
 ,סעצײלּפ עּפמעט סמינודַא יד ןופ ןטַאש רעד טלַאפ
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 | ,ליּפש-קזוח זיא טלעוו יד

 עמירַא םיגורה ןוא םישודק סנפיוה ןגיל דובכה אסכ ןרַאפ ןוא
 .הבושת ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא
 ןסקַאו תומצע יד ןוא טייצ טָאה טָאג
 למיה ןוא דרע סטָאג טימ טלדניווש תועשר יד
 ,גנילירפ םעד ןטייקנייש ןעגניז לגייפ ןוא
 טסעגרַאפ רוד ַא ,טקנעדעג שטנעמ ַא
 .םירבק יד סיוא:טכיילג דרע יד ןוא

 ןכַאמ תורשּפ ןעמוק ןיוש ערעדנַא ןלָאז
 .גונעגרעּביאו גונעג ןיוש ןּבָאה רימ
 .ױורטש ףיוא רעגעלטכַאנ ַא ?רימ ןפרַאד סָאװ
 .ןקיליװַאּב טעוװ קלַאפ-ספרַאד עטוג סָאד
 ,ןיד ןּברַאה ןופ סרעטַאפ ,רעטרע ערעייא ןופ ףיוא ךיז טּביױה
 ,קידייל ןּביילּב טשינ ַאד טעװ זיױה:טּפשמ סָאד

 זנוא רעטניה ערעדנַא קיצעּביז ןעייטש סע
 .ךיז טלייא הכרּב סגינעק םעד ןוא
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 דמערפ :לייטרוא

 ,ןייגכרוד וטסעוװ ןּבעל יורג ,יורג ַא
 ּבַאה ןטסדנימ ןייד רַאפ ארומ יד רָאנ
 םערּב ןייד קיאורמוא ןערומכ טעוו

 .ןרעטש ןייד ןרעטסניפ ןוא
 ןטסיופ עשירעדניק טימ טנַאװ ןייֵא ןטלאהוצ טסעוו
 ,לפיוה ןקידמַאז ןטייווצ ןופ ןַאמירַא ןרַאפ
 ,ןזיװַאּב ןעד וטסַאה ןצנוק ַא רַאפ סַאװ
 ,ןעמַאנ ןייד ןּביוהפיוא גנולצולּפ לָאז סַאג יד

 ןסעכ ךיז לָאו ןכש רעקידרעקיוה רעד זַא
 ןֹמַא :ןרעפטנע טשינ ןוא
 ,עטעדווירקעג ,ענעגַאלשרעד ,ערעדנַא יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןוא
 ,ךַאד ןייד רעּביא טכַאדרַאפ ןרעטיּב סנטַאש ןפרַאװ
 ,לוַּבליּב ןדמערפדליוו ריד ףיוא ןטכארטסיוא ןוא
 ,סטמַאזנײאעגּפַא ןַא ןייטש לּביטש ןייד טּביילּב'ס ןוא
 ,רעטסנעפ ןרעּביא ךַאד-ערוצמ ַא טימ
 .רעטסניפ ןקוק ,סנטייוונופ ךיז ןלעטש םיעשר
 טנעקעג ךָאנ רעטַאפ ןייד טַאה רעד
 ,טנעה יד ףיוא ןטייק עקידרעװַאשז טימ
 ,רעטסעווש ןייד --- רערעדנַא רעד
 ,רערעטסעל אמט לדער לקנוט ַא טייטש'ס ןוא
 -- ,רעקימעכלַא ןוא םיפשכמ
 ,ןעמס ערוכיש ןשימרַאפ
 ,ךעּפ ןצרַאװש ןיא ןייטש לּביטש ןייד ןיוש טעװ דלַאּב ןוא
 ,ןעמַאלפ ענירג ןעמענמורַא טנעװ יד ןלעװ דלַאּב ןוא
 ךעלּב סַאד ךַאד ןופ טעװ ןקַאנק ןוא

 .ןּבױש יד רעטסנעפ יד ןופ ןוא
 ,ןּביוט יד רעהַא ןגיױלפעגנַא סע ןענייז ןענַאוװנופ)
 (?ץעגרעניא טשינ ךיז טעז רעטסיולק ןייק זַא
 ,ןפַאלעגסױרַא ןײלַא וטזיּב טָא ןוא
 ,ןפַאלשרַאפ ּבלַאה רָאנ םערַא ןפיוא דניק ַא

 : ןגערפ ,ןענַאמ ןגיוא ערעטסניפ ענייד ןוא
 ןצימע ןופ סופ ןייק טשינ טמוק סָאװרַאפ
 +ןשעלרַאפ קנופ ַא ?ןלעטשנייא ךיז
 ,סנטייוורעדנופ עלַא ןעייטש יז
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 .עדמערפ יד ןוא םיבורק יד

 ,םיטפוש עדנילּב למעזעג ץראווש ַא

 . ,ןדמערפ ַא -- טקַאּפעג ךיד ןּבַאה יז
 ןטנַאק רעמודס יד ןיא בשות ןייק טינ
 ,ךיד טּפעלש ,ךיד טיצ עלעגניא ןקַארשרעד ןייד
 .ןענאדנופ ןסײרסױרַא ךיז --- ךיד טסיירי
 ,למעזעג ערעטסניפ סָאד טצרַאװש ןטייז עלַא ףיוא
  .צעטנעַאנ ןופ רעמינּפ יד לייוו ַא טסנַאקרעד
 ,עקסַאמ ןגָארט םענייאניא עלַא רַָאנ
 ,ןדמערפ ַא רַאפ טלייטרוארַאפ ךיד ןּבַאה ייז

 ,קילגמוא סיורג ןייד טימ סרעייז טולּב סָאד ןרוכיש ןוא
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 ...ָאד ,רימ

 ,תולבא רַאי עצרַאװש ןעצ סיוא-ףור
 ,ביוטש ,הענכה רַאי עַארג ןעצ
 סעליישטָאפ עדנילּב טימ ךאלעמַאמ
 .ּביוש רעזנוא ןיא סעטַאל עלעג ןוא

 ,השוּב ןיא ןַאטעגנָא דיז ןיילַא
 .לעווש רעזנוא ףיוא סנכייצ-רעטסעל ןוא
 ןשוק וצ לדיטשייּב סָאד ּביל יו
 .לעג ןופ עלעטנעמ ןקיליײה ןיא

 ,ןויזּב טימ זנוא ןיורק ,זנוא ןיורק ַא

 .טָאג ,זנוא ןיורק ןויזּב טימ שטָאכ

 ,ןויסינ רעשרעדניק ַא רַאנ זיא'ס

 .דָאנג ןזייּב ןופ שטָאכ ןּפָארט ַא

 ןשיט ערעזנוא ןלעוװ ייסיווייס לייוו

 .ןייטש ןּביײלּב ַאד קידהדועס-יירד
 ןשיק עסייוו סָאד טעּב רעד ןיא ןוא
 .ןייר ןוא גייצרעּביא ןשירפ ןיא

 לקניוו ַא ןיא ץעגרע עטּפוטשרַאפ

 : טרַאד ןופ ווירב עקידנרעמַאי יד

 לגניא םענייש ,ןקנַאלש רעזנוא רַאפ

 .טרַאװ ןייק ןרעוו טנַאמרעד טשינ לָאז

 .ןענַאװ זיּב סייו רעוו !ןשינערַאװַאּב
 ,טיצרַאפ רוד ַא ,ןַא-טילפ רוד ַא

 ןענאיוו ןעמענ סע דךָאנ רעדייא ןוא

 ,דיל ןקיזַאדמעד ןופ ךַאלטעלּב יד

 ןענַאמ רעלעג רעד דש רעד ןיוש טמוק
 .לָאטַא ןופ קידלוש םיא זיא'מ סָאװ
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 ןענַאפ עצרַאװש ,רעקעלג עצרַאװש ןוא
 ,לַאט ןרעּביא ךיו ןעייוועצ

 ,רעטנורַא ךיז ןקור רעכעד ןוא
 ,ןייא ךיז ןעיצ ,רעטסנעפ ,ןריט ןוא
 רעטנוא ןעיײג ןפיש יו געט ןוא
 ,ןייּפ סעילַאװכ עטעשזויעצ רעטנוא

 רעיוט ןיא סיוא ףור ,ייסיווייס רָאנ
 ,לובג רעזנוא ןיא תוליבא רַאי ןעצ

 -- רעיורט ךַאלטעלּב יד ףיונוצ-ּפעלש ןוא
 ,לוש רעד רַאפ רודיס ןלעג ַא

 ,םימחר אלמ לא ןַא ,שידק ַא
 ,טנַאװ םוצ ךיז ןלעטש קידלוש ַא
 ןַאמכַאו רעד ןוא רמוש רעד טָאג ןוא
 ,טנַאה ןייז זנוא רעֶּביִרַא דנילּב טלַאה
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 ! ? ןייז לָאז תבש

 טלעװ קע ןייא ןיא ןכוקרעטוּפ טסע רענייא ןעוו

 ,טלעוו טייז רעדנַא רעד ןופ רעגנוה טעשזירג רעטייווצ רעד ןוא

 םוניהג רעד טנערּב ,םוניהג רעד טנערּב

 ןֵַא טייג טּפשמ רעקידנארּב רעד ןוא

 ,סעכ-ןיא ןייז דרַאּב עבושח ענעדלַאג ַא געמ

 ׁשַא ןעלמרומ דרַאּב עבושח ענרעּבליז ַא געמ

 ,רוד םנופ ּפַאק ןרעּביא
 טיור טנערּב םוניהג רעד

 רענרעד יװ ןסקַאװ ךַאלמידש ןוא
 ,טיוט ןַאדןעידָאלּפ ןוא

 .ןײּפ ןופ תופגמ ןוא טולּב ןופ תופגמ

 זַא טייג טּפשמ רעקידנַארּב רעד ןוא

 ; םוא ןפיול ,םיוונע ,עליואוו ךאלעשטנעמ עניילק

 ,םַאל זיא ָאד

 ,םס זיא ַאד
 ,ךשוח זיא ַאד

 ,םורק ַאד

 ,בוטש רעמירַא רעד ןופ לסקַא ןפיוא טעלג ַא

 ,ּבורג רעשרעדניק ַא ןופ לזערג ןרעּביא טעּבעג ַא

 טסגנַא רעקנארק רעד ןופ טעּב ןרעּביא גניז ַא

 טגנַאלרעד שיט םוצ לגניא ןקירעגנוה םעד ןוא

 .ףיוה ןופ הבדנ ַא --- טיורּב לטפייר סייוו ַא

 .טמעשרַאפ טסע ןוא רעּביא ךיז טגייּב לגניא סָאד

 .ןַא טייג טּפשמ רעד --- רַאנ
 ,טנערּב םוניהג רעד ןוא

 ךיוה רעטייוו ַא ןופ טנַאה ענעעזעג-טינ יד ןוא

 ךיילג ןוא ףרַאש רעגניפ ַא טימ טלטייט

 ,דרַאּב ןוא ןרעטש ןוא לסקַא ןוא עציײלּפ ףיוא

 ,טרַאד ןוא ַאד ןקעלפ עלעג יד ףיוא

 .בוח רעקיטולּב ַא ןּבעל סנכַאלטיא ףיוא

 ! ףיונוצ ךיז טמוק !ןעמוקפיונוצ ךיז רימַאל ,ונ

 ,טוג ןקוקמורַא ןרעדנַא םעד רענייא רימַאל
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 .טנעה סנרעדנַא םעד ןיא םענייא ןקוקנײרַא
 ,דייר עקיּברַאפ ערעזנוא ןופ ןרעוו ָאד טעװ סַאװ ,יוא
 ןייטש ןּביילּב ַאד טעװ זנוא ןופ רעדעי זַא
 ,ןייצ יד ןשיווצ טולּב ןוא רענייּב יד ןיא רעװַאשז טימ
 ,טַאטש ןיא רעטַאנרעּפיּפ ַא ,ףלַאװ ַא ,רַאנ ַא
 ,טָאג ןופ ,קזוח רַאפ טקישעגרעטנורַא ,לצַאיַאּפ ַא
 ,טנעה עטלגילפעצ טימ ןעמונוצ סע ךיז טָאה רע יו
 ,טנעוו ןוא ןלַאּפוק ףיוא ,ןסַאג ףיוא טמרחעג ןוא

 .ןַא טייג טּפשמ רעד ןוא טנערּב םוניהג רעד
 ;ללעטש רעשיצירפ רעד ןוא טסעשז רעד שירַאנ
 ! ןייז לָאז תבש
 !ןייז לָאז תבש

 ?לעווש רעדעי ףיוא ןיוש טרעגלאוועגסיוא ּבייל ןייד וטסָאה
 --- ,ןיילק רעטסנלַאפעג עמַאס רעד יװ ןראוועג ןיוש וטזיּב
 ? ןיימ ןּביוהוצפיוא טשינ ךיז

 טלַאפ עציילּפ רענסעלטַא ןייד רעּבירַא

 טלַאטשעג קיציּפשיךַאלגנעל ַא ןופ ןײשּפַא רעד
 ,ּפַאק ןפיוא ךַאלרענרעה ,לדרעּב קידרעוװש ַא טימ
 ,ּפָארַא ןגיוא יד טזַאל ןוא קוק ןפרַאש ַא טוט

 ?ןַײז לָאז תבש

 ?ןייז לַאז תבש
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 ןיק רכול

 ,תומימת ןיא ןצַארּפש ַאד רעטייוו טעװ ןּבעל'ס ןוא

 .ןסעגרַאפ ןויסינ ןרעווש רעזנוא טעװ ןעמ

 ,השעמ ַא יװיױזַא רעדניק טימ ןענרעל ךָאנ םיא טצעוװ ןעמ

 ,השודק ןופ ןיורק ַא טימ דייל קידתמא רעזנוא טצוו ןעמ

 ,ןענחַאּב ,ןענײשַאּב עדנעגעל ןופ ץנַארק ַא טימ

 .עדנעגעל ןפור ןעמ טעװ רַאװ רעזנוא

 ערעזנוא רַאפ תוברע ןייק ןגָארט טשינ ןיוש רעמ טעװ רענייק ןוא

 ,ןפמַאק
 ,ןסירעגרעּביא-טיוט ןעגניר עכאלטע ףיוא ןרעוו טעוװו דשמה רעד

 לּביטש קידעלכוט קידנטַאש ַא רעטניה ןופ ךיז טעוו'ס זיּב
 ןטש ןרַאפ ארומ רעד ןָא ,ריזנ ַא רעדיוו ןקורסױרַא
 ןפיוא תמא סטַאג ןופ םעט ןקיּפרעט םעד ןריּפש ןּבַאהּביל ןוא

 ,ןעמוג
 ןייז טיירג ןוא תורצוא ענענופעג עלַא ןעמענ-טכייל ןוא

 ,ןפראוורַאפ תורוד יד ןופ ּפָאק ןפיוא ןייש ןקילײה ַא

 ,תוזע ןייז ןופ קנופ ַא ,טייקנייש ןייז ןופ קנופ ַא
 ,בוטמוי סיורג ןופ שטנעמ ַא יוװ ןייז טעװ רע
 טלעוו רעד ןופ ץרַאה'ס ןתויחרעד ,ןּביױהרעד ןלעוו טעוװ סָאװ

 ,ןּבַאה-ּביל ןרעהפיוא טשינ ךיוא ךָאװ יד ןוא
 ,םינּפ ןטרעטיילעג ןוא טנַאה רעכאלרע ריא רַאפ
 ,ןטרַאװ ןשרעדניק ןוא ןּביױלג ןשרעדניק ןרַאפ
 --- ואוו טכַאנרַאפ ןדימ ַא ןיא טָאג טימ םולש ןכַאלדירפ ןרַאפ
 ,טייקרעווש יד ןעלמירדרַאפ ןוא ןיק ןרעטנוא טסיופ םעד

 ; חילש-רערעל רעקילַאמַא רעד יו ,קלָאפ םוצ ןגָאז טעוו רע

 ,ןקינייר ,ןקילייה ךיז ריא .טלַאז ןגרַאמ ףיוא
 ,גרַאּבכיױה םוצ רעכעה ןּבעג-טַארט ַא ןוואורּפ רימ ןלעוו ןגרַאמ
 ,טייקיטכרַאפ טימ ןטיירג ךיז טעװ קלָאפ'ס ןוא

 לַאמַא ןיוש ןעוועג זיא ױזַא לייוו ,ןייז סע טעװ ײזַא
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 ךעלטיּפַאק-טלַא רעביאדזרעיורט רימ ואוו דרע רעקיזָאדרעד ףיוא

 עטכישעג

 ,אנוש ןופ ןרעטש םענרעּפוק ןרַאפ קירוצ ןלַאפ ןוא

 רעדורב רעקידהנושמ רעד ,רעדורב רעזנוא -- אנוש רעד
 ,טָאג וצ רעגניפ םענעדלַאג'קידמלצ ַא טימ טלטייט סָאװ

 ,טַאטש רעד םודס ףיוא זַאנ יד ןַאט םירק ַא ןגעוורעד טשינ לָאז רע
 ןעגנוטסעפ קיצעּביז ןיוש טַאה םודס לייוו
 ,דיל קידמיליהת זיא וניבא םהרבא ןוא
 .עדנעגעל ןוא טכיל זיא ,לשמ זיא

 ןמזיּפ ַא זיא טפַאשּביל ןופ דסח רעד ןוא

 .תובצמ ןופ רתסלכ ןפיוא טלקניפ סַאװ

 רעיורט ןרעטיול ןופ לעּפתנ ןרעו רעדניק
 .רעדיל עכאלרעה ןופ סױרַא טלדייא סָאװ
 רעדרעמ עשיניצ ןענייז םימכח עסיורג יד ןוא
 ןייז-ילכ ןפילשעג רעייז זיא גנוצ יד ןוא

 .ןעניק ןופ רעכייז םעד ןקיליײה וצ
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 ןסקַאווסיוא

 ,טנערּברַאפ רימ ןעמייה עניימ עלַא ןיוש טסַאה

 .ןענערּברעד טשינ ץלַא ןַאק ןוא ןערּב רָאנ ןײלַא ךיא
 ,טנעוו יד ףיוא ןטַאש ןיימ טרעוו רערַאד ,רעקידנרַאד

 .ןענעקרעד רעמ טשינ ןיוש ךיז ןיילַא לעוו'כ ןוא דלאּב

 ,סיוא ןיוש טקנַאצ טפַאשקנעּב יד ,ןטפַאשקנעּב יד ןוא

 ?ןטכענ ןעד טַאהעג ךיא ּבָאה סָאװ ,ןעמעוו ...ןטכענ

 ויוה טלַא קירעדינ סנטַאט ןיימ ןופ ןעגנאגעגסיורַא ןיּב'כ

 ןטכעלש ַא גָאט ַא ןיא ,לזמ ןעלקנוט ןיימ טימ

 טנעה יד ןיא ןעמענ לזמ ןרעווש ןיימ טלַאוװעג ּבָאה'כ

 ,ןגילקרעּבירַא םיא ,זקרַאטש ,ןהירּב ךיז זוא

 ,טדנעוועג םיא ןיא טשינ ןוא רימ ןיא טשינ זיא'ס .ןעזרעד ןוא

 ,ןגיוושעג ןוא ןציז עדייּב ןּבילּבעג רימ ןענייז

 ; טגָאזעג רימ וצ ןוא ןעמערּב ענייז ןביוהעגפיוא רע טַאה

 .רעּביל ַא ןוא רעטוג ןימ ַאזַא טזיּב וד ,ּביל ךיד ּבָאה'כ

 -- ,טגאירַאפ ךיד טָאה סָאװ סַאגמייה עטלַא ןייד ,טסייוו

 .רעּביטש עריא ,ןטיילק עריא עלַא ןופ ןיוש ןגיל תוברוח

 טכיירגרעד ריא הללק עשירעדניק ןייד טַאה רשפא

 ,ןעמוג ןטנערּברַאפ ןוא רעגנוה ןטסיוװ ןופ גָאט ןייד ןיא

 טכײלּברַאפ ןוז יד ןוא למיה םעד טָאה טייקכיילּב ןייד זעוו

 .ןעמוקעג טָאג רַאפ זיא ןגָאלקַאּב ךיז שרעדניק ןייד ןוא

 ,טניימעג ױזַא טשינ סע ּבָאה ךיא -- ,םיא וצ ךיא גַאז ,ןיינ

 .ןסקאוועגסיוא ןיּב ,טעװעטַארעג ךַאד ךיז ךיא ּבָאה טָא

 ךיז טנַאװ רעד רעטניה ,טנַאו ַא רעטניה ,טױלּפ ַא רעטניה

 | ,טנייוועגסיוא

 ,לסקַא צקידייל עניימ ןרָאװעג ןיוש רעגנירג רימ זיא

 ,ַאד ןיּב'כ ,ןייז ַאד ךַאנ ךימ טזַאל יז --- טלעוו יד זוא

 ןטַאשוצ דרע רעד רעּביא דאלקערּב ערעגַאמ עריא ךַאנ ביילק
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 העש-רעדנואוו ןימ ַאזַא רימ ןיא ףיוא-טגניז לָאמַא ,לָאמַא ןוא
 ,ןטַאנ ףיוא יװ ןליּפש ןַא טּבױה ליײװגנַאל רעטסיוװ רעד ןוא

 ףיוא גנולצולּפ ךיז טסלעטש ,רעטכעלש רעניימ לזמ ,וד ןוא
 .ןגיוא עטפַאגרַאפ ןוא ןעמערּב עטציּפשרַאפ טימ
 ףַאלש ןופ טדערעג טָאה טעמוא ןייד זַא ,בקעי ,וטסייוו
 -טשינ ,ןגיומשעג-טשינ ,ןגיוטשעג-טינ זיא טסגנַא ןייד ןוא

 .ןגיולפעג

 ,קרַאטש ,ןרָאי עכיוה יד ןיא ןיוש טזיּב ןוא דלאּב ,דלַאּב ,עז
 .ןקז ַא ןסקאווסיוא ךָאנ ָאד טסעװ ,ןעז דַאנ טסעוו
 גרַאּב ןטלַאק ,ןקידרעטניװ ,ןרעווש סרעטלע רעד ףיוא
 .ןקַאז עסייוו ןוא ךיש עגנירג טימ ךַאנ ןטערט

 ,ןײלַא ןייז וצ שינרעטיצ סיוא ןוא ! ארומ סיוא ןוא
 ,בקעי ,ןּבעגעג ריד טנלע רעד טָאה לגילפ ערַאלק
 ןייר ךיז ור רעיולב ןיא ןרעטייל ןטנַאוירַאה יד ,עז
 .ןעקנַאצ ןדימ ןקידרעמוזפוס ךַָאנ ןגייווש ןענױלּפ יד ןוא
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 רוכזנ

 דיישתו גיישת ןיא זַא ,טַאג ,ןעקנעדעג ןלעוו רימ
 ,טנכערוצ קלאפ קיֿבײא ןייד טימ ךיז וטסָאה
 ,תולג םנופ ךשוח-ירעש יד ןיא טריפעגניירַא םיא ןוא
 ,םידָאּפ ןטצעל םעד ּבייל ןטלַא ןייז ןופ ןסירעגפיוא ןוא
 ,ָאטעג ןופ ןוז רעד רעטנוא ,סַאג ןטימ ןפיוא ןוא
 .טנלע ןטעקַאנ ןטסיװ ןייז ןיא םיא טלעטשעגסיױרַא
 ןדַאּב ןטלַאק ןיא סופ ןרעווש ןטכער ןייד טימ ןַאטעגיעּפַאק ַא
 ,רעכעל ןופ ןוא ןטלַאּפש ןופ ,ךאלקניוו עלעקנוט יד ןופ ןוא
 ,ןרַאּפש ענעדלַאג יד טימ רעקינייּפ יד ןָאטעג-גנורּפש ַא יז ןּבַאה
 ,ןגיוא עַארג-קילַאטש יד טימ ,ןצימ-רענרעה יד טימ
 עקידנעשטשיווס טימ ,טנעה יד ןיא ןעגנַאלש עקידנשיצ טימ

 ,רעליימ
 ,ןלופַאּב ןַאטעג טסַאה'ד יוװ ,ןַאטעג קלָאפ ןייד טימ ןּבַאה ןוא

 ןייד ןיא טיירּב ןוא סיורג ןוא ךיוה ןענַאטשעג טזיּב וד
 | ,טײקיטכעמלַא

 ,ןגיוא עטלַאק עַארגיקילַאטש טימ טקוקעג טסַאה ןוא
 ,עקילַאק ןוא קנארק טימ ,טלַא-ךוא-דניק טימ קלָאפ ןייד טָאה'ס יו
 ,ןשטייּב ןופ יירשעג ןקיטולּב ןרעטנוא ךיז ןכַארּבעג
 ךיז טלקיוװעג ,ינק יד רַאפ ןכַארקעג ריד ןענייו םינקז יד
 ,רעגניפ ענעכארּבעגסיוא יד טקערטשעג ,ענייד סיפ יד םורַא
 םוטש ןוא טלַאק -- ןוא ּפעק עקידנעניר ערעייז טעילוטעג
 ףעגנאהעגּפַארַא ענייד טנעה עטיירּב עסיורג יד ןענייז
 ,ּביױטש ןיא ריד רעטנוא טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה רעדניק יד
 ,ןפורעגוצ טשינ ךיז וצ יז ןופ סנייא ןייק טסָאה וד
 ,קלַאפ ןייד טסגנַא ןטיור ןיא טליונק'ס יוװ ןעזעג קיטליגכיילג רַאנ

 ,טרָא םענעי ןופ קעװַא וטזיּב ,טזַאלעגּפָא ןּבַאה םידש יד זַא ןוא
 ,דרָאּב עטױר-רעּפוק ןייד ןוז רעד ןיא טעשטשילּבעג טָאה סע
 ,טדנעלּבעג ,טייוועג ןּבָאה דיילק ןייד ןופ סעלַאּפ עטיירּב יד
 ,טנערּבעג ןּבַאה רעכעד ,טרעכיורעג דךיז ןּבַאה ןסַאג ןוא
 לייאעג טימ לגילפעג-ןרעייפ סָאד ,טעגזארּבעג ןּבַאה רעטסנעפ

 ,לייזרעייפ ןפראש ַא ןיא טפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה
 ,קירוצ ַאד טזיּב וד ןוא טנעוו רעטניה ןופ יֵאוװעג ַא רעדיוו ןוא
 ,קירטש טימ קלַאפ ןייד ךַאלעּפַאטסיפעמ ןדניּב'ס יו טסקוק ןוא
 ,טנַאװ-ָאטעג רעד וצ סעקעוושט טימ םיא ןּפַאלק ןוא
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 ,טנַאה רעטכער רעד ןיא תוחול יד ןײרַא םיא ןקעטש ןוא
 .ףוג רעצנאג ןייז יוװ ,ןגיוא ענייז יו ןקיטולּב תורבד יד
 ,ףור ןייז טקיטשרעד טרעוו'ס ןוא ןעיירשפיוא ליוװ ליומ ןייז
 ,טַאג ןופ טלייוװרעד ,קלַאפ םוצ ןַאטעג סע טרעוװ ױזַא-טָא ,הככ
 .דרע רעד ןופ רעקלעפ יד רעּביא טכיל ַא ןייז וצ
 ,דרעװש רעד טימ הבהא ,קַאה רעד טימ השודק ןענרעל וצ
 .טלעו רעד ןופ האמוט רעד רעּביא טולּב ןייז טימ ןעייז וצ
 ,טַאטשיַאטעג ןייד ךיו טקיליײהעג ןוא טרעכיורעג טָאה'ס ןוא
 ,טכַאנ רעד ןופ גנַאהרַאפ רעלקנוט רעד טזַאלעגּפַארַא ךיז טַאה ױזַא
 סיורג ןוא ךיוה ןעגנאגעג וטזיּב גנונעכער ןופ גָאט ןיא
 טַאטשיַאטעג רעד ןופ רעיוט םעד טנַאה רעקיאוד ַא טימ ןוא

 | ,טכַאמרַאפ

 -- ךיז רעטניה םיא טכַאמרַאפ
 ,לָאמַאכַאנ ןעגרָאמ זיּב
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 ...לייוורעד זנוא םימ ךייז ןצייר יז

 ,לסקַא עטיירּב טימ רעקלעפ עסיורג ןשיוװצ
 .ןסקַאװ טכילנוז ןייד ןיא ךיוא רימ ןלָאז יו

 ןסאגרעדינ יד ןיא טסַאה וד סָאװ טוג זיא

 -- ןסַאלּב ַא ןטַאש ןעַארג ַא טײרּפשרַאפ

 ,ךַאלטיײילק ,ןלעטש ,זנוא רַאפ םוקמ ַא

 .ךַאלטיירּב ןפיוקרַאפ ךיוא ןַאק עלעדייז ַא

 ,ןלערַאמ ,ןרַאּב ,ךאלעּפע --- עלעּבַאּב ַא ןוא

 ןלעטש יד ןופ ךאלכעד יד ףיוא טנייש ןוז עדלימ ַא

 ,ןשַארג רעייז טיִמ ןפיולוצ ןעמוק ךאלרעדניק ןזוא

 .ןושל ןשידיא ןיא ןוא טנעה יד ןיא ייז טנוזעג ַא

 ? םערָא ןייז ןּבעל ןעד ןַאק ?ןּבעל גנע ,םערַא ןַא

 .ןרָאװעג ןייש ןוא סיורג זנוא ייּב ןענַײז רעדניק

 ,טניישראפ טכיל רעייז טָאה טלעוו רעּבלאה ַא רעּביא

 .טנייה ןופ שינרעטסניפקַאטש רעד רעּבירַא וליפַא

 ריפַא ךשוח ןכרוד ןוא ערַאמכ ַא ףיוא ערַאמכ ַא
 ריט רעטקַאהרַאפ ַא ןופ ערַאּפש רעלַאמש ַא ךרוד יו

 -- גָאט רעד דרעוװש ַא ןופ ףרַאש רעד טימ ןײרַא טרַאּפש

 .קָאלג םענעדלַאג ַא ןופ גנַאלק רעקיטכיל ַא

 ,עגר ןייק ,גָאט ןייק ,ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ליוו דיא ַא
 ןגער ןשטייּב עגנַאל !דיירפ עקידעּבעל ַארַאפסַאװ

 ןסיג וצ ףיוא טשינ ןרעה רעטסנעפ יד רעּבירַא
 .ןשירפ ןטימ רעסַאװ ןטימ ךיז ןקעלַאּב ןּביוש יד



 ,רעדלעפ ערעזנוא טשינ זַא ,ןעמ טגניז רעדיל יד ןיִא

 ,ןטלעװ ערעזנוא רעּבַא ?רעדלעפ ערעזנוא טשינ

 ,סנגער ערעזנוא ןוא ןעלמיה ערעזנוא

 ,סנקעדַאּב-"הלכ ןופ ןעגניז ךַאלעדיײמ ןוא

 .ןגרַאמ ןרעקַא ןלעוו יד ,טנייה ןרעקַא יד

 ,ןגרָאּברַאפ --- רעדנואוו סטַאג ,רָאלק ןענייז רעדנואוו סטָאג

 ? ןעמעוו רַאפ ןרעפטנערַאפ ךיז ןעד רימ ןפרַאד יצ

 .ןעמערּב ןוא סנרעטש ענעסקַאוװרַאפ עכאלרע יד רַאפ

 ןעמַארק עלעקנוט ןיא טלעטשעגקעװַא זנוא טָאה'מ סָאװרַאֿפ

 .ןעמָאװש ןוא ןשטייּב ןוא ךאלעּפעט ןפיוקרַאפ

 ? ןרַאק לגנַאז ַא רַאפ ,ץייוו לגנַאז ַא רַאפ

 ןרַאפוצ ןעמוקעג זיא לרעיוּפ םירָא ןַא

 לדיא םירַא ןַא טנגעגַאב םיא טָאה --- קרַאמ ןפיוא

 ,למיה רעטלמוטוצ ַא ןוא עטַאּפַאק רעטלמורדוצ ַא טימ

 ,ןכלימ ַא טימ גנירעה ַא רַאפ ןעגנודעג עדייּב ךיז ןּבָאה

 לכלוש ןיא החנמ וצ ןעגנאגעג זיא דיא רעד זיּב

  ּביירט ַא לדרעפ סַאד ןּבעגעג טַאה לרעױּפ סָאד ןוא

 .ּבײװ ןוא רעדניק וצ לגנירעה ןטימ קעװַא ןוא

 ,סהדועס עכאלרעה ענעי ןסעגרַאפ טשינ ליוו ךיא ןוא

 .תודיסח עמַאמ עטוג --- ןשיט עשיפרָאד יד

 ךאלמייוג עמירַא ןשיווצ טורעג טָאה טכיל ןייד ךיוא

 .ךַאלמירפא עטוג יו ןענייז עטוג ךאלעמיכרַא

 עטגרָאזרַאפ ןענייז רימ ןוא טעװערַאהרַאפ ןענייז יז

 ? ןגרַאּב רימ ןעוט ואוו ןוא זנוא ייּב ןגרָאּב ייז
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 .תובוח יד זנוא טסטרַאװ וד ןוא ריד ייּב ןגרַאּב רימ

 תובוט ענעּבירשרַאפ טימ רפס ןקיד ַא רַאפ סָאװ

 ,אבהל --- זקלַאּב ןייד רעטנוא טקעטשרַאפ טרַאד טסָאה וד
 עּבַאר ךאלעדניה ןעצ רעטנואזןסקַאוװ לייוורעד

 !עקנַאלש ַא הלכ ַא ןוא סייוו ַא לּבלעק ַא

 ןקלַאּב ןשלמיה ןרעטנוא ןופ סױרַא רעדיוװ ןיוש םענ

 חירטמ ךיז ייז ןוא תובוטה-רפס םעד

 -- חישמה אוביש דע . . . לקזיּב ןטרָאד ּביירשרַאפ

 ,םענייפ ַא רעייטשסיוא ןַא ,ןטוג ַא ןדנ ַא

 .ןטייוונופ ןעמוק סָאװ םינתוחמ רַאפ תואצוה ףיוא

 ,ןענייוו עלעסיּבַא ןוא ןצנַאט ןוא ןעיירפ ךיז

 .ענייש יד תומשנ יד רַאפ סאלמ-לא יד טכַאמ ןעמ ןעוו

 ,עלָאמש יד לסקַא יד ,סעצײלּפ יד ןגייּב ךיז ןלעװ

 ,סעלַאּפ עטיירּב ןיא רעדיילק יד ןּביוה ךיז ןלעוו

 ,רעיירטעג עטַאט ,ןענייוװסיוא ךיז ןלַאז ןדיא וַא

 תולג רערעטסניפ רעד ,תולג רערעטיּב רעד ןוא

 ,רעיײנ ַא יװױזַא ןענייש ןוא ןעקנַאלּב טמענ

 ,ןרַאּבעג ןטכענ טשרע ,רעגנוי ַא ,רעיינ ַא

 ןרָאי ךרוד ןגָארטרעד רעדיוו ןיוש םיא ןַאק'מ ןוא

 ,ןרַאק ןוא ץייוו ןופ רעדלעפ עדמערפ יד ךרוד

 ןצייו עדמערפ טימ רעדלעפ ןייק טשינ ,ןיינ

 .ןצייר ךיז זנוא טימ םיאנוש רָאנ ןליוו סָאד

 .ןצייר ךיז ןליוו םיאנוש עשירַאנ רָאנ
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 לבא תוכלמ

 ,טקיציײרקעג ןוא טקיליײהעג ןוז ַא ןרעזנוא ןּבַאה ייז

 | ,םישדקמ ערעייז ןיא םיא טקיּביײאעג
 ,דרע רעד ןופ ץיירק ןרעּביא ,רימ ןוא
 ,טכעוושרַאפ ןוא טקידנואוורַאפ ןוא טקיטולּברַאפ
 - ,טלעג טימ ּבייל ענעסיּבעגכרוד סָאד סיוא ןפיוק רימ
 ,םור ןכיוה ןקירעיורט טימ ןוא המכח טימ
 / .רעדלימ טײקּברַאה רעייז ןכַאמ רימ
 .ןעלכיימש רימ ןענערעל טײקטרַאה רעייז
 .ּבורג-עטָאלּב עמאס ןיא ךַאלסעג יירד ייז ייּב ּפַארדעגניד

 ,םירישה ריש ןופ גָאט רעזנוא טרַאד טרעוו קיטיירפ
 / םורַא ַאד רעכעד ערעזנוא רעּביא טייג

 ,ןוז ענעשאוועגסיוא ןַא ,ערעטיול ַא
 ,תבש ןופ ןרעיוט יד ןענעפע רימ ןוא
 ,סנטַאש טימ קרַאמ רעזנוא רעּביא ןקעד
 ור רעקידהוולש ןיא ךיז ןצעזרַאפ טניה

 .סעּבזירּפ עקימייל ערעזנוא ייּב
 בלכ רעטלַא ןַא ַאד טעשזדנַאלּברַאפ'ס
 ױרּפָא ףיוא סַאג רעשיאייוג רעד ןופ ןליפַא

 .ןסמיזעג יד רעּביא רעליטש ןּפיה לגייפ

 רעטנוא-טלמרומ דחּפ רענערַאװעג-ןיד רעד רָאנ

 : רעטסנעפ עטורַאּב ערעזנוא רעטניה
 ,טייקגייש רעד טימ ךיז טיה
  ,השודק רעייא טימ ליפוצ טצנאלג טינ

 טייוו וצ ךיז ןופ טפרַאװרַאפ ןוא
 .ךַאו יד ,ּביוטש םעד
 .רעטסנעפ ערעייא ןפַא ױזַא ףיוא טלַארּפ טינ

 | ,סיוועג ,ּפָא זנוא טיה .טַאג
 ןגיוא יד םוטעמוא טרעטסניפ האנש יד רַאנ
 ,טלייוורעדסיוא זנוא טָאה טָאג
 ,טלייהעגסיוא טשינ ךַאנ ןענייז עזייּב יד רַאנ

 |  ,ט'העשר ,טעשיצ תוירזכַא עלעקנוט יד
 ,םידש עכַאלמייהמוא ןופ טציירעג

 םורַא ךָאנ טרעיוה המיא ןימ ַאזַא

 .סמעדיוּב ערעזנוא ףיוא ,זרעלעק ערעזנוא ןיא
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 ּפַארַא-גרַאּב ךַאלסעג עמוטש עטלַא יד

 .ֿפָא ףושיכ ןקיטעמוא ןַא סעּפע ןײלַא ךיז ןעוט

 ,שינעלייא רעליוה ןיא טרַאד ןפיול טניה ןוליפַא

 רעמייהעג ןוא רעקיד ןטרַאד ךיז טגייל רעטסניפ יד

 | רעמייּב עקידרענרעד רַאּפ ַא ןרַאד'ס ןוא

 רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס

 .רעדנילּביּבלַאה ַא דימת ןטרַאד זיא גָאט רעד ןוא
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 : | קילייה

 ? ןכילגעג סָאװ וצ ,רעדירּב ,זיּב דיא

 ? טגָאז ,ןכילגעג ךיא ןיּב ,ריא טקנעד ,סָאװ וצ

 ,ןחישמ ןקידנואו םוצ ךימ טכיילגרַאפ טשינ רַאנ
 .טגָאלּפעג לסיּבַא טעכיוא ןיּב'כ שטָאכ

 ,טנװַא ןקידנענאיוו ַא וצ ךימ טכיילגרַאפ

 .טָאטש רעטלַא ןַא רעּביא טיורג ןגער
 ,טנעַאנ דיז ןשטנעמ ןוא ןכַאז ןרעוו
 ,טָאג ןוא טלעו ,טעמוא ןוא טלעוו

 ןענַאמרעד ךיז טנַאק ריא ּביוא ,ךימ טכיילגרַאפ
 ,בירט ןוא ןגיוּבעג ,ןטַאט ןיימ טימ
 ןענַאמ סנשַארג עכַאלטע ןעגנאגעג זיא
 ,בוטש רעיינ ַא ןיא הזוזמ ַא רַאפ

 ,השודק טימ ךימ טכיול טײקמירַא ןייז ַא
 .טלעוו עטקידורגרַאפ יד ּביל רימ טכַאמ

 ןשוק תוזוזמ עלַא ןעגנאגעג טלַאװ'כ
 .טנעה עלעדייא ענייז ןופ ןּבירשעג

 ,רעייט טעכיוא רימ ןענייז תורות-ירפס זוא
 ,ייז רעּביא ןגיובעג ךיז טָאה רע לייוו

 רעיורט ןייז תועירי רעּביא טײרּפשעג ןוא
 .טיינשרַאפ ,טרעּבליזרַאפ ירפ --- ּפַאק ןייז ןוא

 ,קילייה רימ זיא טיורּב רענעקורט ןוא

 טרירַאּב רעגניפ יד טימ םיא טָאה רע לייוו

 קלח ןטסקיצניװ םעד ןסעגעג ןוא
 ,טכירעגפיוא ,טכירעגפיוא טשטנעּבעג ןוא

 ,טעמוא ןיימ ,טרָאװ ןיימ ןייז רעווש טינ םיא לָאז

 ,דייל ןיימ ןיא םיאדזַא ןעלנַא ןיימ ןוא
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 ,ַָאד םורַא ןײלַא ױזַא דרע רעד ףיוא ייג'כ

 ,.טיױט ןגעוו דיירפ רעשרעדניק טימ טכַארט

 ,עטַאט ןיימ ןּבעל טוט טיוט ןופ ּבוטש ןיא

 .ןיהַא ןריפ דימ ןלעוו ןרָאי יד ןוא
 ,עטַארג א ךַאנ ,ןייטש ַא ךָאנ ,טיױלּפ א ךַאנ

 .ןירג לרעמוז ַא דָאנ ,לרעטניוו ַא ךָאנ

 ,ןלַאט ךיז געוו רעד ןיוש טמענ טָא ןוא

 .קַאר ןקידרעטניוװ ןיימ עיליּפשרַאפ ךיא

 ןלָאמש ַא לגעטש ןטלגרעּבעג ַא ףיוא
 .גַאמ ןטצעל ןיימ טימ ליטש ךיא טערט
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 קינָארכ ַא - קדצ טבש רעד
| := 

 םיקידצ יד ןופ לפרעד ןעמירַא ןיא

 .רענייטש טימ טצעזרַאפ ןוא דרע יד רעגָאמ זיא
 ,טבש רעניילק ַא זיא קדצ טבש רעד
 .עַארגדַארג לַאט ןיא ןגיל ךאלּביטש יד
 ,רעטסנעפ ַא ןוא ריט ַא ,לעווש ַא --- לּביטש ַא

 ,ןּביואנופ ךַאד ןפוא סרַאד ַא לדנעמיוק ַא ןוא

 ןגיצ עדערעשט ַא טַאה קדצ טבש רעד
 .ךַאלדרעּב עמורפ טימ עַארג ןוא עסייוו
 .עקהענכה ,עליטש .,ןגיצ עשיקידצ

 ,עשַאּפ ףיוא ךַאלכלעטש יד ןופ ןיילַא ןעיײג

 : ךַאלכלעטש יד וצ טכַאנרַאפ םוא ךיז ןרעק ןוא

 ,סעכיקידצ !ע"ע'מ !עימ
 .ןקלעמ סױרַא זנוא טמוק

 ,סעכיקידצ !עדעעמ !ע"עימ
 ,ןקלעמ ןיוש זנוא ףרַאד ןעמ

 לדרעפ ַא ןוא ןגָאװ ַא טָאה קדצ טבש רעד

 ,לדרעפ ןייא טימ ןגָאוװ ןייא --- ףרַאד ןצנַאג ןרַאפ
 ,רעטניוו ףיוא ץלַאה לדלעוװ ןופ ןעגנערּב וצ
 ,הלח ןוא טיורּב רַאפ לעמ יד לימ ןופ ןעגנערּב וצ
 ,רעסַאװ סטָאג עקַאמשעג סָאד ךייט ןופ ןריפ וצ ןוא
 ,םיקידצ יד ןופ ןרעמַאק יד ןיא --- ךאלסעפ עפיט יד ןיא
 ,ןעניד טעכיוא טוט לגעוו-זוא-דרעפ סָאד ןוא
 ןריפ וצ ,םיתמהו םייחה תיּב לידבהל

 ,הרובקדוצ ןנמרּב ַא

 םיקידצ עלַא ןופ רעטסעּב רעד וליפַא

 .ןּבעל-קיבייא ןופ לָאמנייק ןטכארט טשינ ליוו

 .ןכערּברַאפ ןופ המכח עטלַאק יד ןענעייל ןוא
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 ,טלַא טרעוו קידצ ַא
 ,רעקיאור ןוא רעליטש רע טרעוו

 .קיאור ןוא ליטש דימת ןענייז םיקידצ שטָאכ
 ,ןעלקנוט ,ןעלקנוט םיא ןעמענ ןגיוא יד זַא ןוא
 ,ןשעל ךיז ןגיוא ענייז ןעמענ ןטיונק יד יװױזַא ןוא
 םיצולּפ ןוא גנילצולּפ ױזַא ,ךילעמַאּפ-ךילעמַאּפ ןוא
 .רעטסניפרעדניא ןיילַא ןציז רע טּביילּב
 ; ןּפיל יד ןיא ךיז וצ רעליטש ןעלמרומ רע טמענ
 ?רעטסניפרעדניא ןציז ױזַא ,טַאג ,ָאד ךיא לעװ סָאװ
 ,ולּבגַאט עלערַאּפש ןייק ןעז טשינ ןיוש ןַאק ךיא זַא
 ,הרות ןייד ןיא תוא ןייק ןעז טשינ ןיוש ןַאק ךיא זַא

 הרות ןייד ןא תוא ןייק
 ,ןסיורד ןייד ןיא טכיל ןייק ןוא
 !רעטסניפרעדניא ױזַא ןציז ךיא לעװ סַאװ ַאט

 ,ןציז וצ ארומ ןייק הלילח טשינ ּבָאה ךיא
 .םעטַא ןייד ךיא ריּפשרעד רעטסניפרעדניא ךיוא לייוו

 -- ,ןגעקטנַא סנטייוונופ ךיוא ךיד ךיא עז טָא

 .רעטסניפרעדניא ,טנַאװ רעד ייּב ,ךיא יוװ ַאד טסציז וד

 ,לקניוו ןייד ןופ ,טרַא ןייד ןופ ףיוא ךיז וטסּביױה טָא

 ,רעטסניפ רעד ןופ סױרַא טציא טסייג וד יוװ ריּפש ךיא

 ,קעװַא טשינ טסייג וד רַאנ

 .ַָאד טסּבײלּב וד ןוא םוא ךיז טסרעק

 .רעטסניפרעדניא ןיײלַא ןזַאל טשינ ךימ טסליוו וד

 ?רעוו טייג טָא

 ? טרַאד זיא רעוו

 ? עדיוהי וטזיּב סָאד

 ?ןגיוז וצ סעלסַאי יד טימ טכארּבעג רימ גייפ ַא

 ? רעסַאװ עלעטרעווקק ַא

 ? ךעלימ למירַאװ ַא
 ?ןגיצ יד ןכַאמ סַאװ

 ?זומת ןטימ ךיז טרעה סַאװ

 / ?עכיוה ךַָאנ ןענייז געט יד

 ןעקעמ ךאלעגיצ יד

 .עדייז ,ךיז ןקלעמ ןוא
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 ,רעליק עלעסיּבַא ןרעו טמענ זומת רעד
 ,לסיּבַא ןגייּב ןיֹוׁש ךיז ךיוא ןעמענ געט יד
 להוא םנופ טנעוװ יד ןיוש טכירַאפ זןעמ
 ,םירַאװ ןייז טעװ רעטניוו ףיוא ןוא

 קדצ לפרעד ןיא ּפַארַא טעשזדנַאלּב לָאמַא
 ,טנגעג םענעפרַאװרַאפ ַא ןופ רג ַא ,רעדמערפ ַא

 ךאלּביטש עקירדינ יד ףיוא םורַא ךיז טקוק רע
 ,רעטוג ַא טעמוא ַאזַא םורַא םיא טּפַאכ'ס ןוא

 ,רעקיטכיל ַא טעמוא ןַא ,רעּביל ַא טעמוא ןַא
 סעטַאכ ענעגיוּבעג יד וצ ןייגוצ םיא ךיז טליוו'ס שזַא
 ; טפַאשּביל טימ לסקַא יד רעּביא ייז ןטעלג ןוא

 ,סעטַאכ ערעייט עניימ
 ,רימ ןייז ריא טלַאז טנוזעג

 טור סע טייקסטוג ַארַאס
 ,רעכעד ערעייא רעביא
 ַאד טיולּב סע םימחדר  ַארַאס
 ,רעטסנעפ ערעייא ןופ
 טנטַאש סע ןדירפ ַארַאס
 ,ןלעווש ערעייא ייּב

 ; רענייא לקידצ ַא לריט ַא ןופ סױרַא טייג
 ?ןסיוו ךיא געמ ?ןיאמ ?חרוא ןַא ןענַאװנופ
 ,השוּב טימ ןגיוא יד רעטנורַא חוא רעד טזַאל

 ,לגניא קידוװעמעש ַא יו לחרוא ןַא ,חרוא ןַא

 קידצ רעד רעטייו טדער ?ןעמעש סָאד ךיז זיא סָאװ
 ,ןעמוק טשינ וצרעהַא לָאז שטנעמ ַא ןענַאװנופ

 ,ןגעוו עטיירּב סטָאג ןופ רעכיז דָאד רע טמוק
 .רעדנעל עטייוו סטַאג ןופ ,ןגעוו עטיירּב סטַאג ןופ

 ,ַאד ןופ טעשזדנַאלּברַאפ
 טרָאד ןופ טעשזדנַאלּברַאפ יצ

 ,העש סטַאג זיא םוטעמוא
 ,טרַא סטַאג זיא םוטעמוא

 .הנושמ חרוא ןַא רעּבַא זיא חרוא רעד

 ּפָאק םעד ףיוא-טביוה רע

 ,ּפָארַא רעדיוו םיא טזַאל ןוא
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 ןגיוא יד ףיוא-טּביוה רע
 ,ןגיוּבעג רעדיוו טייטש ןוא
 טרָאװ ַא סיוא טדער רע

 ,קירוצ סע טּפַאכ רע ןוא

 ןענַאטשעג טלַאװ רע יװױזַא

 .קירּב רעקידרעטיצ ַא ףיוא
 ,ןעמורּב ןוא ןשיור טוט רעסַאװ סָאד ןטנוא
 ,ןעמוקוצרעּבירַא טָארט ַא זיא רעווש ןוא

 ?ןענאוונופ ? חרוא ןַא סע טרַאפ עשז ןענאוונופ

 .ןענַארַאפ זיא סָאװ זיא ,םודס ןופ וליפַא זַא
 ,םודס ןופ זיא םודס ןופ
 .הצע ןַא ןבעג ךיז טעמ
 ,סנרַאק ןופ ַאד ןַארַאפ
 ,סנצייוו ןופ ַאד ןַארַאפ

 עקניליטש ךאלעקניוו ןוא
 .ןַארַאפ טעכיוא ַאד זיא
 ? םודס ןופ ןעד טפיולטנַא רעוו

 ?ןַאמירַא ןַא םתסמ

 .ןאמירַא ןַא סיוועג

 עטלַא רעייז ןיוש ,םיבשות רַאּפ ַא ַאד ןַארַאפ
 ,ןטלַאהַאּב רעמודס יד ןופ ַאד דיז ןּבַאה סַאװ
 ,ןענַארַאפ זיא ץליהעג
 ? לדלעוו סָאד טרַאד טעז ריא
 ,עלעּביטש ןיילק ַא ךָאנ זיא
 ,לטלעצעג ַא ךַָאנ

 ןגרַאמרעּביא רעדַא זגרַאמ ןוא
 גיצ ַא ןעלגיצ ךיז טעוו

 ,לזמל ןייז ןיוש טעוו

 ,קילגל ןייז ןיוש טעװ

 ,קדצ טבש םייּב לֵאמנייא טשינ ןפארטעג ןיוש טָאה ױזַא

 .קידצ ַא ןרָאװעג ןוא רעמודס ַא ןעמוקעגוצ זיא

 ןטלעצעג סמיקידצ ןיא סוחי ףיוא ןעד טגערפ רעוו רַאנ

 ,ןטלעווה תוצופת עּברַאמ רעהא עטלגַאװרַאפ יד ייּב
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 ...ערעדנַא

 זיוהקילייה ןייז ךיוא ַאד טָאה טָאג-דש רעד
 .ןעלקניוו יד ןיא תורונמ ענעלַאטש ןוא

 ןעלווַאט ענעזנַארּב-רעּפוק טימ טנַאוװ-חרזמ ַא
 - גנוכעוושרַאפ ןוא גנודנעש ןופ טָאּבעג ןעצ טימ
 ,ינּפ ענשזַאװ יד ןענעװַאד ללח ןייז ןיא ןעמוק'ס ןוא

 ,ייגש יוװ סייוו ןטַאװַארק ןוא ןעלטיהנעמיוק עכיוה
 סַאה ןופ טעּבעג סָאד ךַאלמירודיס ןופ ןטעּב יז

 ןוחצינ ריא תוירזכא ןופ המכח יד טגנילק
 ,רעקעלג ענרעזייא ןוא ענעלַאטש עלַא ןיא
 טלעוו רעד רעּביא ןדרעװש יד יװ ןלַאפ ןעגנַאלק עקנַאלּב יד
 רעכעל-סערַאּפש עלַא ןופ סױרַא ךיז ןרַאש'ס ןוא
 ןקרַאק עטלַאק יד טימ טייל עקיקענטרַאה יד

 .ןקרַאמ יד ןוא ןסַאג יד ןרעּביפ'ס ןוא

 ,קערש ןיא ךיז טעשטרעקרַאפ דניזעגנשטנעמ ענדולּב סָאד

 .קעז ערעייז סערָאנ יד ןיא ןקעטשרַאפ ךאלרעלטעּב
 ,סױרַא שינעטלעהַאּב ןופ סעּברַאט ערעייז ןּפעלש םיבנג
 טכַארט ןקידרקפה ןקידהּפצוח רעייז ןיא ךיז ןזייוו םינלזג ןוא
 ,לָאמש ןוא ןיילק רעדניק יװ ןרעוו זסַאג-ןויבא יד ןופ ןדיא ןוא

 .לוק קידרעװַאשז ַא ןוא ןגיוא עטסיוװ ןעמוקַאּב ןוא
 ,טכַאדרַאפ םענערַאלרַאפ טימ טנעוו יד ףיוא ןקוק

 :ןרעדנַא ןַא טימ גיוא-ףיוא-גיוא טעדוס רענייא ןוא
 ?םייצ רעד ןיא סעּפע רעדיוו ןיוש ךיז טרעהנע סע

 ?ןדנעװ ךיז רימ ןפרַאד ואו ?ןַאט ןעמ ףרַאד סַאװ
 ,ןדנעל יד םורַא ןעלטרַאג יד ןייא-ךפייטש עטלַא יד

 ,םורד ןייק יצ חרזמ ןייק --- טיירג ןענייז ןוא
 ,םירבק יד טימ ןענעגעזעג ךיז ןײגפױרַא רָאנ ןלעוו
 .ןרָאלרַאֿפ-טמעשרַאפ ןוא טלמוטוצ ןענייז ערעגניא יד

 ,ארומ ןּבַאה ןוא עטלַא יד ףיוא ןקוק ייז
 .ןרעיוא עקידנעגנעהּפַארַא ,רעמינּפ עכיילּב

 ,רעּביא דלאּב ךיזדכערּב סָאװ סיפ עקידלקעטש
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 .טרעּבירגוצ טרעוװ געוו רעד ,טָארט ַא םיוק ןלעטש
 ,טיירג ךיז טכַאמ ןיימ ,טיירג זיא'מ רָאנ
 .םושי ןרעטניה דלַאװ ןקידנגעקטנַא ןיא ןוא

 ,טיוט ןופ םימלצ יד ןוא תוילת יד ןיוש ןעגנעה

 ףושיכ ןופ ךאלעּביטש עצרַאװש יד טלעטשוצ טָאה טָאגידש רעד
 -- טיט ןופ םעלבמע רעד לדידשייּב ךַאלטיא ףיוא
 טימרעדניא םלצדזכַאנק ַא ףיוא ּפָאקרעניײיּב ַא

 ,דישזעדוי ןוא ,ַאמַאה עצקע ןוא
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 ךיז וצ

 :ןברוח רעד םיא ןופ טנַאמ ןוא טנַאמ
 ,טשינ טמוק ןלזג רעצראווש רעד ּביוא

 ,בורח ןוא טסיוװ דיז ןיײלַא ךַאמ
 ,לזנעּפ ןדלַאג ןייד קעוװַא גייל

 ,ברועמ ךאלמיאורּב עמוטש עלַא וצ רעוו
 ,םינפ ןיא ןַא טייקנייש ןייד יימש

 םענורּב םענעדלַאג ןייד ןיא קידורּב

 ןגיוצעג םיא ןופ טסַאה וד סָאװ
 ;ןגייווש-ףושיח ,רעטרעוו-ףושיפ
 --- .רעדיל-םיליהת ,ןעגנַאלק-םיליהת
 רודיס ר'אמט רעטשרע רעד טשינ
 ןרעדנַאלש ַאד טסימ ןיא ךיז טעװ סַאװ
 ,הטוש המלש רעיינ ַא טמוק'ס
 ,ןרעדנַא ןַא ןַא-טלּפערּפ רע ןוא

 עטיוט עלַא רַאפ ךאלהליפת
 ָאד טּבעלעג לַאמַא ןּבַאה סַאוװ

 ןטולּב יד ףיוא ,ןטסימ יד ףיוא

 ,ידש לֹא םוצ ךיז טקוּבעג ןוא

 ןטוג-טינ םוצ ךיז טקורעג ןוא
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 3 ךוּב

 ןבעל לַאזמ טסייה טָאנ





 ביול

 רכז ַא דיל לקניוו ַא ּפָא ּביג
 טריפעג דיד ןּבַאה סָאװ יד רַאֿפ

 תומימת ןיא ,טייקשלגניאניילק ןייד ןיא

 ךיד טלעטשעגקעװַא לֵאמ עטשרע'ס זוא
 { - ,טכיל קיליײה סטָאג רַאפ םינּפ ןטימ

 ,סמירַא ןַא ,סליטש ַא לדמלמ ַא
 ,טנַאה עניד ַא ,לוק קיריורט ַא
 ךיז טגיוו תילט םענעדלַאג ַא ןיא ןוא

 ,טנַאװ לקניוו םייּב גָאט רעדימ רעד

 ןגארטעגסורַא וטסַאה טרַאד ןופ
 זיא סָאװ דַאנעג עקיּביולג סָאד

 ןדַאּב ַא ןוא גנוקרַאטש ַא טציא דךָאנ
 ,סיפ עקידנעלגַאװ ענייד רַאפ
 ,בוטמוי רענעדלָאג ,רעסיז זיא טרַאװ ןייד

 געט ערעטיּב יד ןופ רעװַאשז רעד רַאנ
 טנטָאש ןוא םס ןקנארק ןייז טפרַאװעצ
 ,קעלפ ןזייּב ַא ןיא טייקיטכיל ןייז

 לקניוו סָאד ךיז וצ דלימ ךיד טפור'ס ןוא
 ; טעּב ןוא טנַאה רעקידעמַאמ ַא טימ
 ,לגניא ןיימ ,דימ ןיוש ירפ-וצ טנייה טזיּב
 .טעּבעגסיוא ןיוש ור ןייד ּבָאה ךיא
 ,ןסיורד ןיוש גונעג ,טלעוו ןיוש גונעג

 .קילּב םוצ ןעמערּב יד וצ ןלַאפ'ס ןוא

 טייקדימ ןיא קילג ןימ ַאזַא ןַארַאפ
 .קירוצ ןכַאוװפיוא-טשינ םוצ זיּב
 ןרעװ-ןלַאפרַאפ ןיא דַאנעג ַאזַא
 ,ןייטש ַא -- ןייּבעג םענעגייא ןיא
 ןסיג טייקיולּב ןייז טמענ ירפרעדניא זיּב

 ,ןייר ןוא שירפ רעטסנעפ ענייד ןיא
 ,רעטיול ןוא יינ ןוא גנוי רעדיוו טזיּב

 ,רַאלק ןוא גנוי טעכיוא זיא טלעוו ןוא

 ןעגנוזוצ ריד וצ טמוק שילגניא ןֹוא

 ,טרַאװ סָאד טייקיטכיל רעטשרע ןיא

 ,רעּבליז ןייז טפירטס ןוא ,דלַאג ןייז טלַאפ'ס ןוא
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 ,ריד ןיא ןטייקרעווש עלַא ףיוא
 ,רעטסנעפ ַא --- ןשינעלקנוט עלַא ןיא
 .ריט ַא --- ןטפַאשגנע עלַא ןיא
 רעּבליז ןייז טלַאפ'ס ןוא דלַאג ןייז טפירט'ס ןוא
 .סױרַא ץינערג ןגנע ןייד ןופ ךיוא

 ןמַא ןייד ךיוא ,ןעמַאנ ןייד רַאנ טשינ
 .זיוה ןוא לעוװש רעדעי רעּביא טמורפ

 ןרָאװעג רַאנ ןוגינ ןייד זיא סָאד
 ,טלעוו רעד ףיוא בשות רעגנוי ָאד

 ,ןכוז ןטָאש ַא םוא טסיײג וד ןוא

 .דלעפ ןרעּביא ןטָאש ןשרעדניק ַא
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 ךיז טמעש טָאנ

 םימחר-ןיילק ןופ העש רעד ןיא
 םיינע עָארג ענייז טָאג טלייט
 ,טױרּברַאד דאלעשירק יד

 ןצמק רעשיפרַאד ַא יו ייז טלייט רע
 ,הקדצ ענרעּפוק ךאלעשַארג יד

 ,לכיימש םענבלח ַא טלכיימש ןוא
 ,רעקידמירַאּברעד רעד טָאג רעד ,ייז טזיײיּפש רע
 רעטלע רעד ןיא ןיײרַא ייז טזַאל ןוא
 ,דרעּב עטזַאלרַאװרַאפ ,עקידורּב טימ

 ,עשורמ עשר ַא ,רַאנ ַא רַאנ
 ,טייקידלוש רעייז ןגעוו טהריקח

 .שנוע ןקירעיורט ַא טימ לרוג רעייז טשטייט זוא

 ,םיקידצ עטנלע ,עכַאלרע ןענייז ייז
 ,הנעט רעייז טגייוושרַאפ ליומ רעייז ביוא

 ,דובכ סטָאג שוּבלמ רעייז טרעטסעל

 ,עטָאלּב טייקילייה ןייז ףיוא טפרַאװ ןוא

 ןקור ןייז ןוא ּפָאק ןייז עקַאט טָאג טגייּב

 .ןקוק וצ רעטניהַא ךיז טמעש ןוא
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 .ט יורפ וצ

 -- עלעגניא קיטכיל ןוא ןיילק ןייד
 -- ,טכארּבעגרעהַא טשינ םיא טסָאה וד

 ףרַאד ןדמערפ ַא ןיא טזַאלעג םיא טסָאה

 ,טכַאנרַאפ ץעגרע ּבוטש רעדמערפ ַא ןיא

 ,טיורג םינּפ ןייד .ַא ד טזיּב וד ןוא
 לַאמש ןוא ,רָאד ןוא לעג-קנארק --- טנעה יד

 טנטָאש דחּפ רעלעקנוט ַאזַא ןוא
 .לוק ןליטש ןייד ןיא טרעטסניפ ןוא

 ? טייצ ַאזַא ןיא טדער'מ סָאװ ןופ
 ,טלעוו רעד ןופ ,ןרעלטיה ןופ ,גירק ןופ

 דרע עסיורג ,עטייוו קיטש ַאזַא
 .טלעטשרַאפ ךיור ןוא םַאלפ ןוא םי ןופ

 דלַאװ ַא ןּבעל ץינערג ַא ייּב ןוא

 .יורטש ןופ ךַאד ַא ,ּבוטש עטלַא ןַא

 ,ןירג טשינ רעמ ןיוש ןענייז רעדלעפ יד

 .יֹולֹּב ןוא דךַאנ רערַאלק למיה רעד

 ,ליק ןרעו טשרע ןעמענ ןטכַאנרַאפ

 .ייז ןופ טמעטַא טעמוא ַאזַא רָאנ

 ףיוה םנופ לרעיוט םעד ייּב ןוא

 .ייווצ ךַאלרעדירב --- ךַאלמייּב ,ךַאלמייּב ייווצ

 ּבלַאק סָאד ןענַאטשעג זיא לַאטש ןּבעל ןוא
 .וק עמַאמ רעד ףיוא טרַאװעג ,טרַאװעג ןוא
 ךַאװ ןענַאטשעג ןענייז ןגעוו עלַא ףיוא ןוא
 .ור עיולּב יד ןוא טעמוא רעיורג רעד

 .ייווצ רעטסעוװש עדייּב ןענייז ייז ךיוא

 ,ןײלַא-רענייא ןעד ייז ןעייג ןעוו
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 ,דרעפ עגנוי סָאד טנַאּפשעגנײא טָאה רעיוּפ רעד

 .ןייג ןעמונעג ןּבַאה דלעפ ןוא געוו ןוא

 ּבוטש ןרעטניה עלעגניא קיטכיל ןייד
 ,טנוה ןלעג ןטימ טליּפשרַאפ טרַאד ךיז טָאה
 ,דלעפ ךַאלדנעמוא סיורג ַא זיא דרע יד

 ,דנוּב ןקיּבייא ןַא ןיא --- דרע ןוא למיה ןוא

 ,לַאש ערעווש יד ןגיוצעגרעּבירַא טסָאה
 ,לֵאמש לסקַא יד ןיא טעּברַאהעגנייא ךיז
 ןײרַא למיה ןיא גרַאּב ַא טרעקיוה טרָאד

 .לָאט רעד טור קיטכַאנרַאפ ןוא ךייוו ןוא

 טייוו למיה ןיא טרַאד ,ןטרַאד ןוא

 יזיוה שיפרַאד ַא ןופ לרעטסנעפ ַא ךיז טדניצ
 סנייד לדנגַאװ סָאד זיא ױזַא ןיילק ןוא
 .סיורג ןוא טייוו ױזַא טלעו ןוא טכַאנ ןוא

181 



 דיל ַא

 ,עדימ יד טיוא טלייה דרע עטוג יד
 ,סיוא יז טלייה עקיטעמוא עלַא ןוא

 ןדירפ : טייטש ןייטש-קנעדנַא ןסייוו ןפיוא
 -- זיוה קידייל ַא ןופ ריט רעד ףיוא יו

 ,אנת ַא טּבעלעג טרַאד טַאה לָאמַא
 ,טכַאמרַאפ ןדָאל יד טיוט רעד טָאה טציא
 ןענאיוו ןופ דלַאג סָאד טקנַאצ ןטרַאג ןיא
 ,טכַאנרַאפ .דנאל ןיא ןוז-ברעמ יד יו

 ,ןעמַאנ ןייז סַאג רעד ייּב ךיז גערפרעד
 ,טינ ןיוש טקנעדעג סַאג יד ּביוא ןוא
 ,ןעמַאטש עטלַא ןופ ךוּב סָאד ףיוא-שימ
 --- ,טירט 'תורוד יד ןופ סנכייצ יד

 רענייא ךַאד זומ ענעסעגרַאפ יד וצ
 ,לָאמַא ,לַאמַא ךיז ןגערפרעד

 רענייש ַא העש רעמורפ ַא ןיא ןוא

 ,לָאט ןליטש רעייז ןיא ןײגרעטנורַא

 ןעוו ןטַאש רעייז ןיא העש ַא
 ,טסַאג רעטרַאװרעד ַא ייז ייּב ןייז ןוא
 ,ןעוט רימ סָאװ ץלַא זיא קירעורט יו
 ,סַאגרעטניה סטָאג ןופ טבש רימ
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 ...ּבוטש רעסיורנ סנדייז םנופ סע קנעדענ'כ

 ,סיורג ןוא ןיילק --- החּפשמ גניר ַא םורַא

 סיוא לקינייא ןַא ץולּפ-גנולצולּפ טסקַאװ
 סיינ קיטש דליוו ַא --- ,ּפַאק ןטיור-רעייפ ַא טימ

 ? ױזַא יװ ןוא ןעוו --- עזג רעזנוא ןיא
 ,יולּב ןוא לעה ןגיוא טימ לַאמ עטשרע סָאד
 ,ןכַאל םענּבירד ַאזַא טימ לָאמ עטשרע סָאד

 -- ןכַאװש ַא ןיק םעניד ןימ ַאזַא טימ ןוא

 .תורוד-החּפשמ ערעזנוא ןיא סיינ ַא ,סיינ ַא
 ,תרּבועמ רינש ייווצ ךיוא ַאד ןענייז טייצ ןייא ןיא ןוא
 סיפ עניד יד ףיוא רעּבײל עטיירּב טימ םוא ַאד ךיז ןעיירד

 .סיז סעּפע ןעקשטַאמס ןוא --- רעניה עסיורג יו
 ,סעמַאמ-רעּבייװ יד טָא ןענייז ייז שירעדניק יו
 ןלָאװשעגנָא ןוא קיסייווש שטָאכ ,רעמינּפ עקַאמשעג

 ,תומא דלד ערעיײז ןיא טייקילייה עשהיח ַא ןוא

 !טרָא ןַא ּפַא טערט -- רעטעג עקיטייצרַאפ םורָא יו

 רעטעפ רעכיוה רעטיירּב ַא םורַא ךיז טיירד ַאד ןוא

 ,דרַאּב רעצרַאװש-קַאטש ַא טימ ליּבזנַאמ רענעסקַא ןַא

 -- ןעלקניוו עלַא ןיא םורַא ַאד ךיז טקוק רע
 לוטש ןקירעדינ ַא ףיוא ,טרַא קיטייז ַא ןיא

 לופ ןוא ןיילק ,קידכעלייק ,עלהשא ןייז טציז
 .ןעלקניט ,ןעלטניּפ ןגיוא עריא ןוא

 טנַאה ןייז סיוא טקערטש ,וצ רעטנענ-טערט רעטעפ רעטיירב רעד

 -- .ךרוד החּפשמה-םלוע ןשיוװצ ריא טריפ ןוא ,ןַא יז טמענ ןוא

 ,םייה רעד ןיא ןּבַאה ריא ףרַאד רע
 ,ריט יד ריא טימ ךרוד םיוק טייג רע
 ,ןײרַא טמוק ,רעכיױה-רערַאד ַא ,רענייא ןוא
 ןייא עגר ַא טליטש רעדליּפעג רעד ןוא
 סייווש ןוא ייט טימ שיט םורָא למוט רעד
 סיוא רעמינּפ ןצכַא ענייז טיירד
 .טציז רעגנַאל רעד .ךיז ןקורוצ ןלוטש יד
 ,טציווש ןוא טשיור ןוא דיז רעדיוו טיירד שער ןוא
 ,דייר יד --- ייט יד ,ייט יד טקנירטרַאפ דייר יד

 דיילק קיטכיל סייוו ַא ןיא ,רעטעּפש טשרע
 טלעטשעגנײרַא קיצכַא ןופ עלעּבָאּב סָאד ךיז טַאה

| 2182 



 ,ליטש ױזַא ,ליטש םוטּפאר ןרָאװעג זיא'ס ןוא
 ,טלעוו רעצנַאג ַא ףיוא ןרָאװעג ליטש
 ,ןכיילּב ,ּפַא ןעייג רעמינּפ עסייה עטיור יד
 ,ןכױהןרַאד םוצ וצ ענבירד טייג עלעּבַאּב סָאד

 { םינּפ ןייז ּפָארַא-טקירעדינ רעכיוה רעד
 ...ץו"חיַא ,עמַאמ ,וטסכַאמ סָאװ --

 ? טסוט סָאװ וד ןוא --
 ...ץױחיַא ,סטוגסַאדלַא ,סטוגסַאדלָא ---

 ? העירי יד טקידנערַאפ ןיוש וטסַאה ---
 ?ןיולק רעװערַאקימ רעד ןיא ךיז טרעה סַאװ
 ,זיוה סָאד טכירַאפ'מ .ַאי ? העירי יד ---
 ,טצכעלעצ עילעטס יד טַאה ןגער רעד

 ץיּפש עליישטַאפ ןטימ עלעבַאּב עסייוו סָאד
 ,טצכערק ןוא ּפַאק ןקיציּפש םעד טלקַאש

 ,קַאשזדיּפ םנופ לרענלַאק'ס םיא טּפַאט יז
 .קַאּב ענעטעמרַאּפ ,עטשטיינקוצ ריא טרעטיצ'ס ןוא
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 םלונ רעד

 ןשַאװעגּפָא דיז טָאה םלוג רעד
 ,טולּב ןצרַאװש ןופ טנעה יד
 ,שיט םייּב קנַאּב ןפיוא ךיז טצעזעג

 ,טורעגּפָא ךיז לייוו עגנַאל ַא

 טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא שיט ןופ גערּב רעד

 ,טיורּב רעסייוו ַא ,טנווייל זּנַארג ַא טימ

 ,טרָאװק ַא רעסַאװ ,רעסעמ רעצרוק ַא

 ,דרַאּב עצרַאװש ןייז טעלגעג טָאה םלוג רעד

 ,טיורּב סָאד טנעפעעג ,טכַאמעג הכרּב ַא

 טייהרעליטש ןוא ץלַאז ןיא ןעקנוטעג

 ,טכארטעג ,טרעלקעג ,סנסיּב יד ןסעגעג
 טכַאנרַאפ רעד ןייש-קיטעמוא טָאה רעטסנעפ ןכרוד

 טליּפשעגנײרַא ןּברַאפ עדלימ ןיא
 ,דלימ ןוא טוג ױזַא ןעוועג זיא העש יד ןוא

 ,ןייר ןוא רעטיול ױזַא ,ּביל ןוא קילייה ױזַא

 ,ןיילק ,רענעלק ןרָאװעג זיא םלוג רעד ןוא

 --- ,רַאלק ןרעּבליז ןרָאװעג זיא דרַאּב ןייז ןוא

 ,רוד ןעמורפ ןופ עלעדיא קישטניילק ַא

 טנעלעגנָא ךיז שיט ןופ דנַאר םייּב טָאה
 ,טנעוו עַאלּב יד ןיא טלמירדעגנייא ןוא
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 בויא

 .טַאג טימ טשינ ךיז דָאל ,בויא
 טצייר טכערמוא רעד ,ןסייּב םייוניע יד
 ץייוו רעדלעפ ןוא ףַאש סעדערעשט יד ןופ םולח רעד
 טולב ןיא ּפָא טייג טסּברעה ןוא טּבעװעגסיױוא טָאה
 ,בויא ,המשנ ןייד ןיא
 ,ךיז קיטכעמ ןוא גייווש
 ,טור רעטכערעג ןוא רעקרַאטש ןייז רעטנוא קרַאטש יז
 טייקידייל ןופ טנַאװ רעטסיוװ רעד רעטניה םוטש גיל
 .דרע רעד וצ למיה ןופ טכירק סַאװ
 ,דרעוװש ןייז זיא ןּביױא ןופ טייקרעטיול עיולּב יד
 ,דרעווש ןייז --- ןוז עקידנטכיול-קידנעלּב יד
 ,דרעווש ןייז --- העש עגרַאק יד ,טייקיּבייא עקרַאטש יד
 ,גָאטנריוּבעג ןייד טינ ,ּבײל סרעטומ ןייד טליש טינ
 ,גנילרעטסיימ ןקיטליגכיילג םעד ,םיא ףיוא זיּפש טינ
 ,ךיז ףיוא ןתועט ענייז םיא זייוו טינ :גיוא קיטפיג ןייד
 ,ךילּפ"רבדמ ןייד ,טנַאה רערַאװק ןייד ,ריד ףיוא
 ,בויא ,ךיז שעל ,ךיז שעל ןוא ןייא-םוטש
 ,גיוא ןייד ןופ רעיורט םעד ןײלַא סיוא-שעל
 ,ןרעדַא ענייד ןיא ןייוו ןקידנליופ םעד
 ,שיילפ ןקידנקלעװרַאפ ןייד ןיא ןייּפ םעד
 ,סיפ ןוא טנעה ענייד ףיוא ןיחש םעד
 ,בויא ,חמ ןקידנעכיור-רעטיב ןייד סיוא-שעל
 שינעכעדעג ןייד ןוא הללק ןייד סיוא-שעל
 ףַאש-גנילטשרע עלַא ,רעּפַארעײפ עלַא ןופ
 ,קנַאשעג ַא רעמוז ןדעי ןריפ םיא טסגעלפ סָאװ
 טעּבעג ןייד ןוא ּביול ןייד ןופ ַאכע םעד סיוא-שעל
 ,ףַאלש ןַא טכענ ןיא טימעג ןייד רעּביא טרעטַאלפ סָאװ
 ,טעקַאנ טזיּב ןוא םדַא טזיּב
 ,דנו ענ טזיּב ןוא ןיק טזיּב
 ,טַאלּב רעקידנליוּפ טזיּב ןוא םערַאװ טזיּב
 טעקַארק סָאװ ַארק עצרַאװש ערַאד טזיּב
 ,טניוו ןליופ ןַא-טגָאז ,ןרַאד ןדנילב ַא ףיוא
 .שַא ןגייא ןייד ןיא ,בויא ,ךיז שעלרַאפ
 ךיוה רעד ןופ רענייז רעפטנע רעקיצַארט רעד
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 ,טכַאדעגסיוא ךַאלקנערק טעכיוא ריד ךיז טָאה

 ,טינ טרעפטנע רע
 .טינ ןגערפ ןייק טרעה רע
 ,טינ ןדייל ןייק טעז רע

 ,טינ קילגמוא ןייק טסייוו רע

 ,ןייש טינ סואימ טינ טכַאמ רע
 ,טינ ןתועט ןייק טכירַאפ

 ,ץעזעג ןייק טינ ,טַאּבעג ןייק טינ טָאה רע
 ,דלַאג-גנוריצ טלייט טנַאה עטכער ןייז טינ

 ,ץערק --- עקניל ןייז טינ ןוא
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 טדנַארּבמער
 (טנעמ גַארפ)

 טסעז ןוא ךיז טסעשטרַאק וד ,עניימ ּביוט עפַאלש וד

 רעזנוא רעּבירַא ךיז ןטײרּפש לגילפ עצרַאװש יד טימ הדירי יד
 ,טסענ

 ,קרַאטש זיא טלעוו יד ,טלעו רעד טימ המחלמ טריפ רעטיר ןייד
 ,קרַאמ ןופ טסימ ףיוא ןעלצנימסיוא רעטיּבעג ןייד ליוו טלעוו יד

 ,טנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא -- דַאר-רעלטעב ןיא ןצעזקעװַא
 ,דנַאל ןיא ַאד רעלטעּב רעטסכַאלגינעק ,רעטסכַאלרעדנוַאװ רעד
 בייוו קיריורט ,חלכ ,עמַאמ עטסיירטעג ,טעּב ןופ ףיוא-ייטש
 דרַאּב-רעלטעּב עטַאװענטלַאק עַארג יד וצ רימ טיירג ןזוא

 ,טּבױטשרַאפ

 ,קַאטש ןטַאוװעקוס ןּבַארג רעד ,סעטַאמש עטלַא יד

 גָאר רעקידורּב רעד זיא ַאד --- טנַאװ םייּב ליד ןפיוא ריז ץעז'כ ןוא
 ! טלעוו ,רימ ףלעה :עריל רעד ףיוא לּבמיצ ַא וט'כ ןוא קרַאמ ןופ

 ! ףלעה ,חלצי-אל ןקיריורט ַא ,רַאנ ַא ,עקילַאק ַא ףלעה
 ץלַא ןיוש טסַאה וד ? איקסַאס ,ןפלעה רימ וטסעװ סָאװ טימ

 ץלַא ןוא
 !דיירפ ןייד טעװעילכַאטרַאפ ּבָאה'כ יװ .ןּבעגעגּפָא רימ
 עקיליײה עסייוו סָאד --- ביל ןייד ,ליומ ןייד םורַא דלַאג עסיז סָאד

 טיורג

 ךַאנ רוכיש ןיב !לעז רעטשרַאדרַאפ ,רעטרעגנוהרַאפ ןיימ רַאפ
 ,ביוטש ןופ ףיוא ךימ ביוה ,ַא !טולּב קינײװ-טיור ןייד ןופ
 רַאפ ןכַאמ גנוי רעדיוו טסעוװ זַא רימ יורטרַאפ ,איקסַאס עיירטעג

 בייל ןייד רימ

 .טרָא םעד:טַא ףיוא רימ טימ הנותח ַא לַאמַאכָאנ ןעווארּפ ןוא

 דרַאּב-רעלטעּב עטַאװענטלָאק עקידורּב יד ןוא לכיימש ַא
 טכַארט-עטַאמש עשירעלטעּב'ס ןוא דלַאג ןיא ףיוא-טכיול
 ,למיה-חרזמ ,רוּפרוּפ רעכַאלגניק טרעוו
 ,טכַאנרַאפ רעקיטולּב רעכַאלרעייפ
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 ...טעמדיוועג

 זיוה-הקדצ ןסיורג ןיא עלעשיט ןיילק ַא ייּב

 ,לָאמטנװַא ןייז טסע ןוא לורק םייח טציז

 סיוא ןיוש גָאט רעד טכיוה רעטסנעפ ןכיוה ןיא
 ,לוק ןייז דרע רעדימ רעד וצ ךיז טגייל'ס ןוא

 שער ןוא ווַאה םניא טרַאד טייזרענעינופ

 .רעהַא םיוק טעידַארּבעגכרוד ךיז רע טָאה

 סָאג ןייא טרַאד ןסַאג טנזיוט ןשיוועצ ןַארַאפ

 ירעווש ןוא קירעיורט ךַאנ טקנעדעג רע סַָאװ

 ,ּפָאק רעּביל רענייש ַא --- יורפ ַא ןַארַאפ

 ,ןיורּב-םירַאװ ןגיוא ןוא ליומ לופ סיז ַא

 ,ּפַארַא עלעשיט ןרעּביא ךיז טכערּב עציײלּפ ןייז

 ,ןייטש רעטסיוװ ַא -- טנעה ענייז ףיוא ּפַאק ןייז

 ,לופ טּביילּב זיײּפש ןסייוו טימ עלעסיש סָאד

 ,גערּב ןַא טרַאּפשעגנַא לפעל ענרעּבליז יד

 לורק ןעמַאנ םענייש ןייז ךיז ןיא ןייא:טעילוט רע
 ; קערש ןשירעדניק טימ םיא ייּב ךַאנ ךיז טעּב סָאװ

 ?ןייג ץעגרעניא טינ לַאמנייק ןיוש רימ טימ וטסעוו
 ? טניירפ ןיימ ,לָאמַא ךַאנ ןוואורּפ דַאנ רשפא
 ,ןיורקרענרעד ַא ּפָאק ןפיוא ךימ ןַא-וט
 .טנייה ריא ןיא ןעזסיוא רעכַאלגינעק ךַאנ טסעוװ וד

 ,טַארט ןעמורק ןגרַאק ןטימ ,דךַאלעמַאּפ
 .ײװדַארבטסיא ףיוא טסַאג ַא ןעמוקפיורַא וטסעוו

 טָאטש ַא ןוא רעדנעטש ַא ןטרָאד ריד ףיוא טרַאװ סע
 ,ייפַאק ןופ לקניוו ןטסמורפ ,ןטסליטש ןיא

 ,לוש עטצעל רעזנוא ןוא זיולק רעזנוא ךַאד זיא טרַאד

 .ךיירגינעק סלארשי ןופ טײלעמירַא עטצעל רימ
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 לוטש רענעכארבוצ ,רענעדלַאג ןייד טייטש קידייל ןוא

 ,טכיוררַאפ ןוא טנקלַאװרַאפ יו לקניוו ןעיורג ןיא

 ;לָאמנייא רַאנ ,חכ טימ ןַא ךיז טרוג לַאמנייא ךַאנ
 .ןיהַא רעמ ןּפעלש טינ ךיד ךיא לעװ רעטייוו ןוא
 לוק רעייז ןרעה ןוא עטסטנעַאנרַאג יד טימ ןעז ךיז
 ,ןיצרַאפ ץלַא טרַאד טמענ סּבעװמוטש ּביוט ַא רעדייא

 ,בייל ינַאמ ,קיווייל ,טרַאד ַאד ךַאנ זיא ןעזייר
 דוי םוחנ רעדורּב ןוא יַאּבַאר ןוא ןײטשטַאלג ןוא
 ביוטש רעקידרעּבליז רעד טור ןדעי ףיוא

 ,טוג זיא'ס זַא ;דיװ טגניז טכיל עטסירעיורט סָאד

 ןײרַא ןַאּברעטנוא ןיא עדייב רימ ןעייג םעדכַאנ ןוא

 .טעבעג טעּב סָאד ןיוש זיא םײהַא ןַא ןעמוק רימ זַא

 ןײלַא ןיוש קיּביײא ףיוא טרַאד ןּביײלּב ןענַאק רימ ןוא

 .טעּפש רעליק רעטצעל ןיא ,טנעװ עקידייל ריפ יד ןיא
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 םיעשר רפס

 ןשַאלרַאפ ,טמוטשרַאפ ןוא טסיוװ טציז איבנ רעד
 ,עשר םנופ לעווש םייּב ןּבילּבעג-ןּבעל זיא
 ,הבדנ עטרַאה ןייז ,ןשַארג ןייז ףיוא טּבעל ןוא
 ; ערטיכ-קידתונמחר ןוא ךייוו טדער עשר רעד
 ,איבנ רעקילייה ןיימ ,בלכ רעכַאלטעג ןיימ
 ,עּבזירּפ רעמירַאוװ ןיימ ייּב ַאד ןעורּפַא דיז טסעוו
 ,הבצק ןיימ טימ העש עכַאלטע ןקיטעז ךיז טסעוו
 ,טרָאװ ןייד טימ יירפרעדפיוא סױרַא דיד זַאל'כ ןוא
 ,דרַאּב רעבושח ןייד טימ ,ןרעטש ןכַאלרעה ןייד טימ
 דייר ענייד קלאפ םעד וצ גנילק ןוא רעדיוו ייג
 טיורּב ןרעייש ןוא תורצוא עניימ ,רימ ןגעוו
 .טייק ענעלַאטש רעטניה טּפַאלקרַאפ ןוא טקַאהרַאפ
 ,געוו ןקיטכערעג םעד ייז זייוו ןוא רסומ ייג
 ,געז ןוא רעקַא ןופ לשמ ןייד ייז גניז ןוא
 טלעצעג ןליטש ןופ ןוא ּביוט ןופ ןוא ןַאה ןופ

 .דלעפ םנופ גערּב םייּב רשעמ ךאלעגיולפ ,ךאלעגיוטש ןוא
 ,ןיד ןוא טײקטרַאה ןוא טײקרַאטש ןיימ ףיוא זייוו ןוא
 .ןיּפש רעד טימ גילפ רעד ןופ לשמ רעד --- רעדיוו ןוא

 ףיונוצ םילשמ יד ןיילַא למַאז ךיא
 ; ףיוק םוצ םינלטּב עמורפ רַאפ --- םירפס ןיא

 ,טרָאװ ןופ רעדנואוו ןוא טייקנייש ,ךַאלמישּפיט ,טפיוק
 ,דרַאּב רערעטיש ַא טימ דיליעלַאדוּב ַא
 ,טנַאה ןיא תוחול ייווצ טימ דיל-עלהשמ ַא
 ,טנַאװ רעבורח ַא ייּב דיל-עלעחישמ ַא

 ,דלעפ ַא ןיא ןייטש ַא ףיוא דיל-לסומע ןַא

 ,דלעפ ןקיזָארג ףיוא עדַאטס ןייק טינ -- ףַאש ענייז

 ,ךיוה רעטנלע ןיא סנקלָאװ עטלגַאװרַאפ רַאנ

 ,ייזומ-רּבדמ ַא ,ןטלַאטשעגיקזוח ןופ סָאטימ ַא
 --- ינּפ רעקיזַאדרעד ןופ ד"'נת ןענרעל טסנַאק
 ,ךיוּב םענעלַאװשעג ןרעווש ַא טימ חרת ַא
 ,ּפַאק ןטרעּביושעצ ןצרַאװש ַא טימ ןבל ַא

 ,ּפַאט ןשינהכ ןסיורג ַא טימ ןרהא ןַא
 טארט ןקיטכרַאפ טימ םישדק ישדק ןיא טערט
 401 ,טַאג רַאפ הענכה רעמוטש ןיא ןלעטש ריז



 טרַאװ רע ןוא ךַאד ןפיוא גנַאל טרַאד ןיוש טגיל טָאג
 ,טכַארט םענרוּפרוּפ ןייז ןיא קלאפ ןופ חילש ןפיוא
 ,ייוו ןקידרעוװילג ןיא טציז סומע איבנ רעד רַאנ

 ,ןױשרַאּפ רעטושּפ ַא זיא רע ,לאקזחי טשינ זיא רע

 ,ןײגרעדנַאנַאפ דלַאּב ךיז ןלעװ סנקלַאװ ד ;טסייוו רע

 ,ךַארּב ןטרַאה ןייז ןופ ןּביוהפיוא ךיז טעװ רע ןוא

 ,טגַאזעגוצ טָאה רע יװ ,ןענַאק רע לַאז יַאוװלה ןוא

 ,טגָאט ןוא טקיטכענ טָאג ואוו ןּבײלּברַאפ ףרַאד ןיא

 ,טנַאה ןיא לקעטש ַא טימ עדַאטס ןייז ךַאנ ןייג ןוא

 ,טנַאװ רעד ייּב לַאטש ןּבעל טּבלַאזעג םיא טָאה טָאג יו

292 



 סנַאשנערָאל יד ןיא 1942 רעּבמעטּפעס

 ןח ןוא דַאנעג ,טַאג ,רימ ביג יוא
 ןצישַאּב וצ ךיז זייּב סנשטנעמ ןופ
 ןיילק זיא ץרַאה ןיימ ,לקנוט זיא ןיז ןיימ

 ,ןציז וצ ךיז טימ גנע ןוא רימ זיא טסיוװ ןוא
 רַאטש ןוא יורג ןקוק רעטסנעפ ןכרוד ןוא
 -- ,רעטייוו ַא טלעוו .רעדמערפ ַא ףיוא יו

 ,רַאנ רעקנארק רעטזַאלעגרעּביא ןַא
 טרעטיילעג ןיוש טָאה םיא זַא טניימ סָאװ
 טעז רע סַאװ ןוא דייל יד ,ףַארטש יד

 .ןגיוא ענעפַא ערַאלק טימ רע טעז
 טעּפש רעקיטעמוא ַאזַא ןיא ייג'כ רַאנ

 ,ןגייווצ-רענרעד ,למיה ןטלַאק ַא רעטנוא

 ,ַאטשינ ןיוש רענייק זיא לּביטשדלַאװ ןיא
 .לפיש עַאלּב סָאד טקיטעמוא גערייכייט םייּב

 ,ָארג ,לגילפנעַארק טימ ןַא-טילפ טניוו רעד

 ,לפירג ןקיכעטש ַא טימ רעסַאװ סָאד טצירק ןוא

 ,ײזױןַא סעגרַאפ ךיא ןוא גרעּב ןרַאטש ַאד םורַא
 .גנוניוטשרעד ןַא ןוא גנולצולּפ ייז עזרעד
 ייווצ רעדָא קוסּפ ַא סעּפע קנעדעג'כ
 .גנוניואוו רעכיוה סטָאג ןופ ןזלעפ יד ןגעוו

 לוק רערַאלק רעייז ןּביוהרעד ךימ טַָאה לָאמַא
 .ןפור עכיוה יד -- טפול רענעלַאטשירק רעד ךרוד
 לַאמש ןוא טלַאק טלמירד לגעטש קיריורט ַא
 .ןּפוש-רעטעלּב עכײלּבױדלַאג טימ טייוורַאפ
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 טניוו ןצרַאװש ןיא

 ? דנאלשידיא ןייש ,ןענורטנַא וטזיּב ואוו

 .רעדנעל עלַא ןיא ןרַאלרַאפ ןיּב'כ
 ,ַאטעג ,תולג ןסַאג עניימ ףיוא זעיירש ייז
 .עדנעגעל ןענייז טעטש עניילק עניימ ןוא
 ,רעטעּפש ןיימ ,טעַאּפ רעצירָאק ןיימ וד ןוא

 רעטעלּב ענעי ןופ טייוו וצ קעװַא טשינ תורוש ענייד טסריפ

 רעייפ קיליײה ןגארטעג ןּבַאה תויתוא ואוו

 .תורוד עטייוו עלַא וצ רוד ןייא ןופ

 ,יתורוחש-הרמ עדנילּב ןסַאג ערעזנוא ףיוא ןַאךלַאפ סע

 רעיוט םעד טלארּפוצ ףרָאד ןקירעגנוה םנופ דלאוודליוו רעד

 ,םוקמ ןטקורַאפ ,ןטרעדנוזעגּפַא רעזנוא ןופ

 .ןקַאלג ענרעזייא יד סהאמוט יד ןיא ןגיוו םיחלגדץרַאװש

 !?ןלוש יד רעטנוא ןלייה יד וצ ןעלסילש יד טָאה רעוו

 ןלוצוה יד טנעװ רעטניה ןופ ןַאדפיול סע

 ,ענירג ןעלטרַאג ןוא ןגיוא עטיור טימ
 ,האנש ,עלָאמס ןיא טקנוטעגנייא סנקעטש

 .רעטנורַא טינש םנופ סָאװ-רָאנ -- סעסַאק

 ? דנַאלשידיא ןייש ,וטזיּב ואוו

 .ןעשזדנַאלּב םייוג ואוו ,ןעלגָאװ רעקלעפ ואוו

 םירעש ערעייז ןיא טנזיוטנעצ ןופ איבנ ןייא

 ןדניּברַאפ טוואורּפ ןוא טרָא רעזנוא ןיא ןַא-טמוק

 .ןסירוצ טיור זוא יור טָאה זייּב קיטולּב רעייז סָאוװ

 .ןדניצרעטנוא עדנילּב יו לַאמַאכָאנ סע ןלעוו ייז

 ? דנַאל שידיא ןייש ,וטזיּב ואוו

 .רעדנעל עלַא רעטנוא ,רעדנעל עלַא רעּביא ןיּב

 רעפיולרעּביא ,רעטערַאפ עניימ ּבָאה ןוא

 ,רַאי טנזיוט ףיוא ןצינערג-ַאטעג עקירעיורט יד ןופ

 ןטרַאד ךיז ייז ןטלַאהַאּב רָאי עצרוק טנזיוט ףיוא
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 ,ןטרַאג ןיא חלג ַא ייּב ,רעטסיולק ןשיאייוג ַא ןיא

 ,דגּב ןדמערפ ַא ןיא םידגוּב

 רמוש רעשיאוג ַא טכַאנייּב לֵַאמַא טרעהרעד רַאפרעד
 .טעקעמ עלעגיצ שידיא ַא

 עלעגיצ שידיא ַא סע טעקעמ ןענאוונופ

 ? טנגעג ןשיאייוג-סייוו ןשיטארקַאטסירַא ןיא

 ,רעמעלאב ןפיוא ףױרַא טגנירּפש ,רעטסיולק ןיא טפיול רע

 .עגָאװערט עטסיוו ַא ,הלהב ַא טכַאמ

 אגח-הלותב רעקילײה רעד ןטימניא ןוא
 ןכוז ,רעזייה ,ךַאלסעג ןיא ךיז ןעמ טזַאל

 ןכוק ןסייוו ַא טניפעג ןעמ ןענַאװ זיּב
 .ןקור ןפיוא לטכעלפ-תבש ַא טימ

 ןקוט ךיז ןעמענ ןגיוא עַאלּב-קילַאטש עשטייד

 :ןדרעװש טימ דַאר ַא זױהדזענַארַאמ םורַא
 !ןעדרעו טעטכינרַאפ סענייה םַאטשּפַא סַאד
 ,רעטייש ַא טסקַאװ זױה-טַארטסיגַאמ ןטיירּב םורַא
 .םירפס ןרופ עַארג עגנַאל !רעטיײר
 ,םערוטש ,סעדרַאמ עּבַארג טימ ןומה-דליוו רעגנוי

 ? דנַאל שידיא ןייש ,וטזיּב ואוו

1295 



 בוט םֵׁש לעּב ,ריד ןנרָאממונ ַא

 ןטַאש ןיימ ןיא ןוא שיט ןטסַארּפ ןיימ םורַא

 ,ןטייצרַאפ-ירפ ַא ןופ ןטלַאטשעג ןָא ןעמוק

 גנולייה עמורפ ַא רימ טרעװ טרַאװ ןוא לוק ןגייא ןיימ

 .ןטייוורעדנופ ןטיונ עצרַאװש יד טלַאה ןוא

 ,טנלע טייוו טנעוו עניימ ןופ טייזרענעינופ

 ,ןטלאהאּבסיוא ךיז ואוו טרַאד ָאטשינ דלאּב ןיוש

 -- טפַאשּביל עליטש ַא ףיוא טייג ןײלַא רימ ןופ

 ,ןטלאהוצנַא ךיז טלעוו רעד ןיא ןעלנַא ןַא

 ןלַאפרעדינַא טזָאלעג טשינ טסַאה --- ,לארשי ,וד יוװ רעוו'כ ןוא

 הפוקת רעצרַאװש רענעי ןיא רוד ןטוװאורּפעג-רעוװש ןייד

 ,ןטַאש ןטסיװ ןטײרּפש רעדלעפ עטיוט ואוו

 .ןפור המיא עדנילּב וצ טוט המיא ןוא

 ,רעדיל עניימ ןרָאּבעג ךיוא ןענייז ןטרָאד-טרַאד

 ףעמוקעגפיוא טרָאד זיא עדנעגעל ןיימ ךיוא

 -- ,הביסמ ןייד ןופ שיט םייּב ןעוועג טרַאד ןיוש ןיּב'כ ןוא

 .ןמוזמ ןשידיסח ַא ןופ רעטסליטש ,רעטצעל רעד

 רעיורט רעקידוועמעש ןיימ טגעלפ ןעמורּברעטנוא-םוטש

 ,עלַאּפ ןייד ןיא יו ,ןטלאהעגנַא ךיז שיט ןופ גערּכ םייּב

 ,ןטרַאד ןרָאװעג טכירַאפ ןענייז געט ענעכַארּבוצ יד

 ,עלַאמש ,עגנע ,דאלסעג עקידרעקיוה יד ךרוד ןוא

 ,הבהַאּב םלוע-לוע םעד ןגָארט רעדיווװ ןעמ טעוו

 .ןגַארטרעּביא ךיז ףיוא וּבעל'ס הווצמ עסיורג ַאזַא זיא'ס

 ,לביימש ןקנַארק ַא ןּביילקפיוא ןטרַאד ןוא ַאד ןוא

 .ןגָאז ןגרַאמטוג ַא ןרעה םענעלַאפעג ַא ןוא

 רעטניוו ןיוש טרעוו'ס ,יסַאי 'ר ,דייא ןזגרַאמטוג ַא

 .לּברַא עניד יד ןיא לסקַא יד ךיז ןערונ'ס

 ןּבעל לסיּב עכיילּב סָאד ןעמירַאוװרעד טוג ױזַא זיא'ס

 6 ,ןּברַאטש ברע ַאד ףיורעד ןעמירַאּברעד דיז ןוא

' 49 



 ןטעָאּפ

 רעדיל ןּביײלּב ןלעװ זנוא ךַאנ ןוא . .,
 .טפירש ענעדלַאג יד תובצמ ףיוא יו

 -- תודוס עטנעַאנ עקיריורט ליפיוזַא

 .ווירּב ענעפַא ,ענעסירעגפיוא

 ,רענייק טשינ טנעייל ווירּב יד ןוא

 ,טנעיילעג ייז טלָאװ רעצימע ןעוו ןוא

 ,טלקַאשעג םיוק ּפָאק ןטימ ךיוא רע טלָאװ

 ,טנייװעגסױרַא טשינ טרַאװ ןייק ןוא

 ןזעוועג ןיוש ַאד זנוא זיא דמערפ לייוו

 ,סַאג ןוא ּבוטש רעזנוא ןופ רוד רעד

 ןגיוא עטרעטייוורעד ,עיורג טימ

 .שער ןוא גנולמוטוצ ןופ טסַאה ןיא

 ,ןשַאלעג רעצרעה ערעזנוא ךיז ןבַאה

 ,טילגעגפיוא קנופ ַא ןעו טינ ןעװ

 ,תומוערת ןייק טַאהעג םענייק וצ טינ

 טירט יד טרַאשעג גידייל ןוא טסיזו

 סוינעווע עכייר יד ,עכיוה יד ןיא

 ,יירדעג ןוא גנאלקעג ןדמערפ םעד ןיא

 ןזַאלעגרעטנורַא עדימ ךיז ןוא
 ,ײװדַארּבטסיא עמַאמפיטש רעד וצ

 טירטס לענַאק ןופ רעטעפ רערַאד רעד

 ,טוהרעדניליצ ַא ןגָארטעג ןיוש טַאה

 שידיא ןסַאג יד טימ טדערעג ךַאנ טָאה

 ,טוג ןוא ןייש ױזַא טשינ ןיוש רָאנ

 ןטימעגסיוא רע טָאה זנוא רָאנ

 ,םורק ןוא זייּב זנוא ףיוא טקוקעג ןוא

 ןגיוּבעגנייא טשינ ןעיײג רימ סָאװרַאפ

 ,םורַא עקירעמַא רעסיורג ןייז ןיא
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 םייח תיּב

 ,ןּבעל טמעשרַאפ ,ןגָאלשעג ןיימ

 ?ןַאטניהַא ךיז ריד טימ ךיא לעװ ואוו
 םיבושי ענעשַאלרַאפ ,עטיוט טנזיוט

 ,ןדנילּב ןטייקטייוו עקימוחהת יד ןוא

 ,םולחוצ טשינ רעמ רימ ןעמוק סעדייז
 ןעקנעדעג ענייש סָאד ,עטוג סָאד רַאנ

 :ןגיוא עשעמַאמ טימ ךיז טעּב ןוא טמוק
 .ןעקנעב טשינ ןיוש טספרַאד וד ,טשינ ףרַאד ןעמ

 ,עליואוו יד ,עטוג יד ,עלַא ייז לעוװ'כ

 ,סמערַא עניימ טימ ןעמענמורַא
 -- ןרעפעלשראפ ייז ךיז טימ קיּבייא ןוא
 ,סמירַא ןַא למלוע תיב ליטש ,ןיילק ַא

 ,םיוק דרע'רד ייּב ,עסייוו ךַאלחבצמ
 ,ןעמַאנ ַא לטערּב לָאמש ךַאלטיא ףיוא

 ,קיזייא לרעטעפ רעזנוא טגיל ָאד

 ,ןמאו ןמָא --- לקידצ ַא

 ,ןטרָאד טָא ןוא ,טרַאד טָא ןוא ,ַאד ןוא
 ,החּפשמ עצנַאג רעזנוא זיא סָאד
 ,ןטייווצ ןבעל סנייא ַאד ןגיל יז
 .ןכַארּבוצ טשינ רעמ ןיוש ןענייז ןוא

 ןבעגעגטימ ןעמ טָאה ןדייז םעד

 ,ןקעטש ןייז ,לטרַאג ןייז ,תילט ןייז

 ,רעגנירג ַא ,דימת יו טלמירד רע
 .ןקעוואוצפיוא ןייז םיא טעוװ גנירג ןוא

 ןעמוק ףוסילכ-ףוס טעוװ חישמ

 ,וצרעהַא ןײגפיורַא דלַאּב טעװ ןוא
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 ; לטערּב ןרעּביא ןגיוּבנייא ךיז

 .עיצרעּב-דוד ,ףיוא-ייטש .,ןיוש ָאד ןיּב

 ,ןגיוו ךיז ןעמענ דאלעזערג יד
 .ןריר דיז ןעמענ דךַאלעמיײּב יד
 ,קיאור ןענעפע ךיז סע טעוװ דלַאּב

 ,לריט עקילייה סָאד --- לטערב סָאד

 ,טעכיוא ערעדנַא יד םיא ךָאנ ןוא
 ,ןגיוא יד וצידַאמ ,טינ קוק ,קוק טינ
 ,עניילק יד ךַאלמיוּב יד יוװ ייז ןזא
 .ןגיוּבעג ןוא ןיילק קידנגייוװש ייטש
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 ... ךיא ןוא

 ןטלאהוצנַא חכ רימ ּביג ,רימ ּביג ַא
 ,ןטלַאּפ ןעַארג ןרעטנוא טיונ עניילק ןיימ
 ,םינּפ ןפיוא השוּב עשלגניא ןיימ

 ,םיאנוש עניימ ןגעק דליש ַא -- סניימ דיל'ס ןוא
 ,םייודיוו עניילק לרפס ַא --- סניימ דיל'ס

 ,לּביטש םירַאװ ַא ןיא טנַאװ ַא --- סניימ דיל'ס
 .ןעורוצּפַא ךיז ןטייקדימ עלַא ךָאנ

 ,ןעילּב ןוא ןסקַאװ לָאז טלעוו יד ,טלעוו יד ןוא
 .ןעילפ לָאז לגייפ רעד ,ןצלַאטש לָאז רעיומ רעד
 רעדינ וצ רעדינ ןופ ןייג רימ לָאז דיא ןוא
 ,ךַאלרעלטעּב עניימ ןופ טײלַאּב

 ,רעדיל יד -- ,טײלעמירַא יד
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 טכיל-- יורג

 ,ןרעסעּב ךיז ןעגנילעג טשינ טעוװ ריד
 .זייּב ןוא סטכעלש זיא ריד םורַא לייוו
 טײקכַאװש ַא יוװ דַאנעג ןייד ןַאדעמענ ייז
 ,טסיירט ןופ טרַאװ ןייד טשינ ןעײטשרַאפ ןוא

 רעקַא ןוא דרעוװש ןופ ןתואיבנ יד
 .זיוה סטַאג ןיא דיל ַא יוװ ייז ןענעייל

 ,רעקַאלפ ןופ קנַאלּב םנופ ןרעדנואוורַאפ ןוא
 .סױרַא דייש ןופ דרעוװש יד ןּפעלש ייז ןעוו

 ןענרעל ןרעהפיוא טשינ טספרַאד וד רעּבַא
 ,שיט ןכַאלרעה ןייד םורַא ךאלעגניא ענייד

 ,קילייה זיא ןשטנעמ וצ טייקסטוג יד זַא
 ,סיז זיא טלעוו רעד וצ טפַאשּביל יד ןוא

 ,הירומ גרַאּב ןפיוא ןברק רעד ןוא
 ,טכיל רעייז --- אטַאגלַאג לגרעּב ןפיוא ןוא
 רעטסנעפ עמירָא ןיא קיליײיה ךַאנ טנערּב

 ,טכידעג זיא זאמוט רעד ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא

 ,רפס ַא טּביירש ןוא עלהאנת ַא טציז

 ,ּפָא לרעּפ יד יו רעטרעוו יד טּביײלק

 ,ןגיוא ענייז ןופ דלָאג סַאד טרעוו רעלעקנוט

 .ּפָאק רענרעּבליז ןייז --- רעקיטכיל

 ,םענייק וצ ,םענייק וצ טשינ טדער רע

 רַאלק רע טעדוסרַאפ רעטעלּב יד וצ רַָאנ

 םולח ןייז ןופ לייה ןכרוד טריפ רע סַאװ

 .רַאװ רעד וצ געוו ןקיליײה ןפיוא

 ,ןביירשרעד רפס ןייז טעוװ אנת רעד

 .ןעּפ עדימ ןייז ןגײלקעװַא ןוא
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 ,היול עיורג עניילק יד
 ,ןעז רַאנ לסעג עקיטכַאנרַאפ סָאד טעוו

 ,ןענעפע ךיז דרע יד טעװ עכייוו ַא
 ,טכַאנ יד ןעמוקנַא טעװ עטוג ַא ןוא
 למיה ןטייז ריפ עלַא ןופ ןוא
 .ךַאװ ףיוא ןרעטש יד ןלעטש דךיז ןלעוו

 ,טמותירַאפ ןּביײלּב רימ סָאװ זנוא רַאֿפ ןוא
 ,טרָאװ ןייז --- ןּביילּב השורי ןייז טעוו
 ,ןגיוא עקיטכיל ענייז ןופ דלָאג ןטימ
 ,דרַאּב ןוא ּפַאק ןייז ןופ רעּבליז ןטימ

 ןבַאמ רערַאלק זנוא טעװ טרַאװ סָאד ןוא

 --- ,ךײשַאּב ַא ,רַאנ עלעסיּבַא

 ,ןדייל ןסיורג רעזנוא ןופ ןיז םעד
 ,דיירפ רעניילק רעזנוא ןופ דוס םעד

 ,שינרעטסניפ רעד ןיא קנופ ַא ןפרַאװ ןוא

 ךַאילש םעד ןעזרעד ןלַאז רימ זַא
 ,ןעמוק ףרַאד ףליה רעזנוא ןכלעוו ףיוא
 ,ךס ןייק טשינ ,עלעסיּבַא

502 



 ןמ ָא

 ,ריא גרַאװניײלק ,גרַאװניײלק ריא

 ,ןקידלַאגַאּב ןוז יד טעוװ ךייא

 ,טנַאה ןוא גיוא רעייא ןיא
 ,לוק ןוא טארט רעייא ןיא
 .חכ ןסקַאװ טעוװ ,טסקַאװ

 ,גנולייה ַא ןייז זנוא טעװו ריא

 טַאטש עיינ יד ןעיוּב ט'ריא
 ,ןשטנעמ ןרַאפ --- זיוה עקילייה סָאד
 ןעלקניוו ריפ עלַא ןופ רעטעג יד

 ,ןקוּב ךיז ץלַאטש ןייז רַאפ ןלעוװו
 ,תוליפת לטניּב ןיימ טימ ךיא ןוא

 ןעגנערּב ייז לעוו'כ --- םיליהת לכיּב ןיימ ןוא

 ,רעמעלאּב ןופ ּפערט יד ףיוא ןגײלקעװַא ןוא
 טנַאה רעקיצנייא רעד טימ רוחּב רעד ואוו
 ןענעייל לוק ןפיוא ןוא ןײגסױרַא טעוו
 .עטכישעג-יינ לטיּפַאק טשרע סָאד
 ןכרַאהנייא ךיז עלַא טימ םענייאניא לעוװ'כ
 ,יתומצע לכ םע ,םירבא עלַא טימ
 ןּבעל ןייז ןופ רעטרעוו עטסרַאלק יד וצ

 ןמָא :ןעלמרומ ךיז ןיא ליטש ןוא

 .ןמָאו ןמאו ןמַא
 ,עלַא ןיא ןרעוו לטּב לעװ'כ
 עלַא ןיא ןרעוו טעװ לטּב ןוא

 .ןעמַאנ ןיימ ןוא טלעוו ןיימ ,וּבעל ןיימ

 ,ןמאו ןמאו ןמַא
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 ...רעּביל עלעשנַא

 ,לגניא ןיימ ,דלי ןיימ ,רעּביל עלעשנַא
 ,ןטַאט םעד תמא ןעמירַאװ עלעסיּבַא קיליװַאּב
 ,קידיל טרעוו לכלוש ןיימ ,ןלַאפוצ ןרָאי עניימ

 ןינּב רעטרעגלַאװעצ ַא זיא עטצעל ןופ ןינמ ןיימ
 ,לדָאנ ןופ טשרע ,ןַאפ ַא טסָאה וד ןוא

 םידַָאפ ענעדלַאג יד ןעשטשילּב סע שזַא
 ןגיוא יד רימ טנערּב ןוא דייזטיור ריא ןופ

 שדחה םדַא ןיא הנומא יד טקעלּפטנַא טסָאה וד ןוא

  םירהה לא טנעה עניימ ץלַא ךַאנ קערטש --- דיא ןוא
 ןקיש יז וטסעוו ,יוא ,ןענַאװנופ ?ןיאמ
 ?ןופצ ןופ ?םורד ןופ ? רימ ףליה ןייד

 ,רקפה זַאלגנונפַאה ַאד ןעייטש ןטייקידייל עלַא
 ,ןפָא זָאלגנונפָאה --- ןטייקטסיװ עלַא

 .עלעשנַא ,ךיז טימ ןָאט ךיא לָאז עשזסַאװ זיא

 ?לּביטש ןופ רַאלטנעװ ריפ עלכוט יד ןיא טָאג ַא ןַא
 ,המיא ןַא ,דחּפ ַא ךימ טלַאפַאּב'ס

 ,רעיוא ןרַאפ ןוגינ ןקיכַאװ םעד ןַא ,דיל ןיימ ןַא
 .גָאט םנופ ןיימ םעד ןוא ןיז םעד ךיא רילרַאפ

 טלמוטוצ רעוו'כ ,טכַאנרַאפ טרעוו ירפרעדניא
 ,למיה ןוא ןסַאג ןשיוװצ םורַא קידייל ךיז רעטנַאלּפ ןוא
 ,ןעמונעג ןיוש טלעוו רעד ייּב סניימ ּבָאה ךיא ,טכערעג רשפא טזיּב
 ,ןעמוטש רשפא ףרַאד ךיא ןוא
 ,ריט ןייק ,לעווש ןייק טלעוו רעד ןיא ַאטשינ
 ןגרַאמטוג ;ןקעטשנײרַא םינּפ ןיימ לָאז'כ
 ,דרַאּב יד ןקילפסיוא ךיז לעוו'כ
 ץרַאה'ס ןסיירסיוא ךיז לעוו'כ
 ןַאטיײ טשינ רימ טצוו סע ןוא
 טיט טזיּב :ןגָאז ךיז לעוו'כ
 .ןענעקייל טינ ןלעוו ןקלַאּב רעד ןוא ,טנעוװ יד ןוא

 ,לדניז ןיימ ,עלעשנַא ,טשינ סע ןַאק ךיא רַאנ
 ,ךַאלּבייל ךַאנ רימ זיא ּבײל ןיימ ףיוא עטַאמש יד
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 ,ךַאלמייה ךַאנ רימ זיא טנַאװ ןיימ ןַא רַאּפשנַא רעד
 ;רימ ייּב ךיז ןטעּב רודיס ןיא תומש יד ןוא
 ...הרותה תדובע וצ ףיוא זנוא קעוו
 ,חסונ ןרעטיול ןייד טימ זנוא:גָאזוצ
 ,רעטסנעפ םענעפַא ןכרוד סױרַא זנוא גניו ןוא

 לסיּבַא ןעלקַאש רַאנ רימ ךיז זַאל ,עלעשנַא
 .חרזמ וצ םינּפ ןטימ עלעקניוו ןיימ ןיא
 ןעלגירַאפ ןריט יד ,ןדַאל יד ןכַאמרַאפ לעוו'כ
 ,ןעלגיּפש יד ןעגנעהרַאפ ,ןּפעלקרַאפ סערַאּפש יד
 ,לגניא ןיימ ,רעּביל עלעשנַא
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 טייקרעטיול

 ,טלעוו ַאזַא ףיוא ,רוד ַאזַא ןיא
 ,ןזַאלרעּביא ַאד ריד ךיז טליוו סָאװ
 ליּפש-רעטַאעט ןייד וטסליּפש סָאװ
 .ןסַארדרַאפ ןוא ןזגור עקנַארק טימ

 ריד ךיז טנייוו'ס ןוא ,גולק טזיּב ,גולק טזיּב
 --- טנװַא ןופ לדיטשייּב םייּב ץלַא ךַָאנ
 שטנעמ רענעסירעגּפָא ןַא טזיּב וד סָאװ
 ,טנעַאנ טינ ַאד ריד זיא רענייק ןוא

 טַאהעג טסַאה וד .טסּבײרטרעּביא וד
 .רענייא רעדעי יו טלעוו רעקיצניוו טשינ
 ליומ שרעדניק ַא טָאה ,זיא טינ יו ןוא
 ,רענייש ,רעטוג ;ןפורעג םורפ ךיד

 ריד וצ טקוקעגפיורַא טָאה ןוא
 ,ןּביױלג ןוא טעּבעג לופ ןגיוא טימ
 טַאהעג לעווש ַא ךיוא ַאד טסַאה וד

 ןבוט המ :ליואוו ןוא ליטש ןעלמרומ וצ

 ,גונעג :; םורפ לַאמיירד גָאז .,גונעג,

 ,קלח ןיימ ,טַאג ,ןּבעגעג רימ טסַאה

 טרַא לקיטש ַא דרע רעד ףיוא ןוא
 ,""קילייה ןרָאװעג טָארט ןיימ זיא'ס ואוו

 געט עַארג ןּביילּב ריד ּביוא זוא

 ,ןעלקניוו יד ןיא סּבעװניּפש-לייװגנַאל טימ
 ןייגוצ רעמ טשינ טמוק םולח רעד ןוא

 .ןעלקניפוצ ךיוה-רעדיזופ רעדנואוו ןיא

 --- דימ ןיוש זיא רעיורט רעד ךיוא ןוא

 ,ןגיוא עכיילּב טימ רעקניטלַא ןַא
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 ליטש ןוא ןיילק תובישח ןייז ןיא ץיז
 ,ןגייווש ןייז ןיא םיליהת םענעדלַאג גָאז

 טסמענרַאפ ןײלַא וד זַא גונעג

 ,םירוּביד ןוא רעטרעוו ענייר יד

 דמַאז רענעדלַאגניג ןימ ַאזַא
 ,םערוטש ןוא סָאגנגער ןכַאנ טּביילּב

 טנַאזירַאה רערעטיול ַאזַא ןוא
 ,ןדייז עקיטכיזכרוד ןופ טּבעװעג
 ירפרעדניא ןופ לעװש ןפיוא טמוק
 ,ןטייוורעדנופ טפַאשּביל טימ טקוק ןוא
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 . ךיל ןוומ ןוא ךיא
 , . ארומ טינ טָאה
 בקעיל ריש רומזמ
 . . . תובא סקנפ
 . . . . עמַאמ יד
 . . . טנעמגַארפ ַא
 . . . טלעווניילק
 . . . תובא תוכו
 0... .  .  רוי
 , . . .  . המיא
 , . .  .  .  טסיװ
 . 4 , .  טגנווָא
 . . םיוּב ןוא םייה
 . . . . טכילטלַא
 . . . . רקּב ברע
 , 0... .   ווש
 . . . רעדיל יד וצ
 , . .  . הוד ףוס
 , 2. + .  קלָאּפ
 . . . + +. קלָאּפ
 . . ןעגעווטסעדנופ
 . . + + עסיטביל
 . .  ןגרָאמ-טנייה
 2. .  .+.ןגעװ
 , איבנה והילא ןיימ
 + + + 1 ללא לא

 . . . . 'לעוו ךיא
 . . . קיאור ןיוש
 יי = ...רעדיוו
 . . .  .   ןּביולג
 . . . ...בָאה ךיא
 . רעּבמעטּפעס-ירפ
 . ..םהרבא ןופ טָאג
 , טכילכָאו קיּבייא
 . . . טבילרעּבליז
 . . .  . גָאט-ףוס
 , . .  . . םייה
 . . . עלהביבס ַא
 . . . רוירּב ַא ןופ
 ןיימ וצ ווירּב ַא ןופ/

 םידימלת-גרַאװניילק
 + 4 ןָאמט-רעטיר ןיא

 קחצו

 מט לא הנניא

 1 רוּב

 טכַאנרַאפ ןטכענ

 2 א. ג .  .   וצ
 . . . טביל טצעל
 . . . ץערָאק ןופ
 . + . + עּביל יד
 . .  םידימלת ןָא
 . . . שודקה בויא
 , . . .  היוללה
 . . . לורק םייח
 . הביסמ רעזנוא ןיא
 םש לעב ַא טוט סָאװ
 2... +. ןּבעל
 קנעדנָא סעמַאמ ןיימ
 2... .   ?ואוו
 . א +  .  .   ייאביג
 . 0. . . . . דיל
 תיֵּב ףלא ןימ  ַאזַא
 2 8. 6 א +  -ארע
 , . .   הרושּב יד
 2. .  . . טלוּב
 . א... . דיל
 .י. .  . דירדַאמ
 .  רעטרעוו עטושּפ
 . . .  .  .  ףךיוא
 . . .  .  דייז טלַא
 . ןגער רעּביוט ַא
 . ..ןּבעל ןגנע ןופ
 . רעטייוצ ַא ןוא רעניוא
 . לאץערטנָאמ ןיא רעטניוו
 . . . . רעגייז ַא
 . . . .  קיּבוא
 . . .  טכילקיּביא
 . . רעטסנעפ ןכרוד
 . .. טלעוו רעד טיפ
 . א... ליל
 . . . .  . שואו
 . . . .  גנולייה
 , . .  .  .  ןוילַא
 . ..ךומ רוכישרַאפ
 , םידרוי
 . תמא לַאוטשּפָא ןַא

:: + 

+ 5 

 . שידיאל רשא םרישח ריש
 *ִ 9 רימ ןיא טכיל-םולח



 2. 6 + + +. םולח
 + + ןעמוקעג טינ
 2 . . .  טסיוירט
 . . + + קיּביא
 . + + + ןסעגרַאפ
 . . . . ןיּב ךיא
 . .יקלָאפ ןיימ ,ָאיֵא
 2. . .  .  . ּביג
 . . . . םיטפוש
 . . .  .   םיכלמ

+ + 6 3 + + + *+ 

5 4 + 4 4 4 + + : + 

 , . . . ףךיא
 . שדקה :ןדע ןג
 טגימש רעדנילּב :ןדע ןג
 . . . . אמט
 . "'ררעווש עפרַאש יד ,,
 20 . +יןיילַא וד
 : טלעוו-יד :ןדע ןג
 . . 1948 :ןדע ןג
 . לגרעּב ַא רעטניה ןופ
 . . . + + ָאנביוא
 . . + +  . ררָאקַא
 6 6 + + . .  רעּבַאטקָא
 , . גנַאלק ַא
 דנַאל סטָאג ףיוא
 . . .וןרג ,טלַאק
 . . . טיורב ,םחל
 . עלעדיא עטצעל םָאד

5 * * + + + 5 

 יי "= . . ?רעװ
 יי " = ןכַאלּביול םיוצ
 . ר. ג ג . . . היול
 2 + + + + רעדנוק רַאפ
 . לַאגיס קחצי בקעו

. . . . . 
 . . . טכבילמיוה
 טלעוו-זומת עטלַא
 2 . .  .  .ֹוצ
 . . ברע יהיו
 . . . לוניא
 . . םיוּב ַא
 2 4 םולח
 . טניװ ןיא
 2 . . גונעג
 יי = . ָאכע
 ןייק געוו ןפיוא
 . . . תרשמ ַא
 . . . לּביטש ַא

 ןּביולג .  .  . .
 ןּברוח-םייה . .

 . . העש ערַאלק
 ייוודָארּב ףיוא טָאכיק ןָאד
 + * : 45 יירע

 יי ...ץלַא ייז ּביגרַאפ'כ

+* + + +*  + 5 * 4 5 * 

:: + 

9 + : 3 4 4 
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